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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari 

struktur kepemilikan dan efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2017. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dan sampel pada penelitian ini sebanyak 34 

bank. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perbankan yang terdaftar di 

Bursan Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2017. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini 

didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan efisiensi operasional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Terdapat 3 variabel kontrol 

yaitu ukuran perusahaan, Non Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), namun hanya NPL yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba yaitu 

negatif signifikan. 

 

 

Kata Kunci: Struktur Kepemilikan, Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Asing, 

Kepemilikan Domestik, Kepemilikan Swasta, Efisiensi Operasional, 

BOPO, Pertumbuhan Laba 
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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the influence of ownership structure 

and operational efficiency to profit growth of bank which listed on Indonesia Stock 

Exchange in the period 2014 – 2017. Sampling determinded by using purposive 

sampling method and sample of this research are 34 banks. Data obtained as 

secondary data on annual financial report for fiscal year 2014 – 2017. The analysis 

technique used in this research is multiple regression analysis. The hypothesis is based 

on previous research and various other supporting theories. 

The results of this study showed that ownership structure has no significant effect 

on profit growth and operational efficiency has a significant negative effect on profit 

growth. There are 3 control variabels namely size, Non Performing Loan (NPL), and 

Capital Adequacy Ratio, but just NPL that has an effect on profit growth, the effect is 

significant negative. 

 

Keyword: Ownership Structure, Ownership Concentration, Foreign Ownership, 

Domestic Ownership, Private Ownership, Operational Efficiency, BOPO, 

Profit Growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

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

Saat ini, dunia perbankan telah memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian 

suatu negara. Hal ini didasarkan pada fungsi utama bank sebagai lembaga intemediasi 

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. 

Meningkatkan kinerja pada bank sangat diperlukan, mengingat betapa 

pentingnya peran perbankan dalam suatu perekonomian. Salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk melihat kinerja perbankan adalah melalui informasi yang ada pada 

laporan keuangan, dimana pada laporan keuangan salah satu informasi yang dapat 

diperoleh adalah informasi mengenai laba. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 2 (IAI, 2009), laba merupakan laporan utama untuk melaporkan 

kinerja dari suatu perusahaan selama suatu perioda tertentu. Informasi tentang kinerja 

perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan 

tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa depan. 
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Selanjutnya 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. Laba merupakan jumlah residual 

yang tertinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika 

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

selisih tesebut merupakan kerugian bersih, sehingga laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba. 

Pertumbuhan laba yang dimaksud dalam penelitian ini dihitung dari selisih jumlah laba 

tahun yang bersangkutan dengan jumlah laba tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah 

laba tahun sebelummnya.  

Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan fungsi 

manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk dapat menghasilkan 

suatu keuntungan merupakan sebuah bentuk prestasi yang dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam melakukan pengelolaan bank secara baik dan benar. Sehingga 

kemajuan kegiatan operasional suatu bank sangat tergantung dengan kemampuan dari 

manajemen tersebut mengelola banknya masing-masing. Penelitian yang terkait 

dengan struktur kepemilikan dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan masih 

sangat menarik untuk dilihat lebih mendalam mengingat adanya suatu pendapat yang 

menyatakan bahwa kinerja suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh pemilik di 

perusahaan tersebut. (Hadad et al, 2003). 

Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Adeline Dwi Irma Putri, Ak.-IBS, 2018



3 

 

   Indonesia Banking School 
 

Pemilik suatu bank pastinya menginginkan manajemen yang dipilihnya untuk 

menjalankan kegiatan operasional bank mampu mengoptimalkan sumber daya yang 

dimiliki bank tersebut secara maksimal agar dapat menghasilkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya (Novando dan Hartomo, 2014). Dengan kepemilikan bank yang 

cukup beragam jenisnya, struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. 

Menurut Nguyen et al (2015), struktur kepemilkan dapat diukur dengan konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan kepemilikan swasta. 

Al-Saidi dan Al-Shammari (2015) mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

(ownership concentration) merupakan kepemilikan saham lebih dari 5%. Kepemilikan 

saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar jumlah saham dimiliki oleh 

sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki 

jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). 

Tingginya konsentrasi kepemilikan di suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

dan profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena pemegang saham mayoritas 

memberikan pengawasan yang kuat terhadap manajemen. (Nguyen et al, 2015). 

Dengan pengawasan yang diberikan oleh pemegang saham kepada manajemen, biaya 

yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan lebih kecil dibandingkan manfaat 

yang didapatkan berupa peningkatan kinerja/nilai perusahaan karena perusahaan 

dijalankan dengan benar. Pemegang saham mayor juga memiliki kekuatan yang dapat 

menekan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Soejono, 2010).  
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Reformasi keuangan telah membawa perubahan yang besar dalam struktur 

kepemilikan industri perbankan. Sebelum reformasi terjadi bank-bank komersial 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya mendapatkan arahan dari pemerintah, 

sehingga mereka memiliki peran sebagai BUMN. Tetapi sejak terjadinya globalisasi 

finansial, perlahan-lahan mulai banyak bank-bank pemerintah yang diprivatisasi oleh 

pihak swasta, sehingga pada akhirnya menjadi bank swasta (Novando dan Hartomo, 

2014). Selain itu, globalisasi finansial membuat tingkat partisipasi asing terhadap 

industri perbankan meningkat. Contohnya dapat berupa meningkatnya kehadiran 

manajer-manajer asing dalam perusahaan perbankan domestik, meningkatnya 

konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau 

meningkatnya utang-utang asing akibat adanya aliran modal asing yang masuk 

(Soedarmono, 2011).  

Anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja mengatakan pemerintah perlu 

mengkaji kembali peraturan terkait kepemilikan saham perbankan oleh asing, yang saat 

ini sebesar 99%. Peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah 

No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, dimana pada Pasal 3 

berbunyi “Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan 

Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui 

Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilanper seratus) 

dari jumlah saham Bank yang bersangkutan”. Kebijakan pemerintah tersebut 

dikhawatirkan akan membuat perusahaan perbankan nasional dan swasta dalam negeri 
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tersaingi. Bahkan, bukan tidak mungkin akan terjadinya gulung tikar pada perbankan 

nasional akibat sulit bersaing (John Andhi Oktaveri, 2018). 

Nguyen et al (2015) mengatakan bahwa kepemilikan asing (foreign ownership) 

adalah jumlah dari saham yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dapat 

dilihat melalui persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan 

hukum, pemerintah atau perusahaan yang berstatus luar negeri dan bukan berasal dari 

Indonesia (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Menurut Berger et al (2006), Bank asing 

atau foreign bank adalah adalah bank yang 50% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Semakin banyak pihak 

asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan, maka kinerja perusahaan akan 

meningkat (Cahaya, Hartini 2016), hal ini dikarenakan investor asing terlibat lebih jauh 

dalam mengelola perusahaan dengan seperti menjabat sebagai direksi di perusahaan 

tersebut, sehingga memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi pemilihan 

keputusan yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Selain itu investor asing juga 

dapat memberikan pengawasan dan kontrol yang lebih terhadap manajemen, sehingga 

dapat menekan manajemen untuk beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen dan 

meningkatkan kinjerja dengan meningkatkan laba perusahaan. 

Selanjutnya, menurut Nguyen et al (2015), Kepemilikan domestik (domestic 

ownership) merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut 

Ulfiyanti et al (2017), struktur kepemilikan domestik adalah kepemilikan yang 

sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh dalam negeri yaitu orang perseorangan warga 
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negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Menurut Claessens dan Lang (2000), 

bank dengan kepemilikan domestik memiliki kelebihan untuk bersaing karena lebih 

mampu mengenali kondisi pasar di dalam negeri, lebih memahami kondisi persaingan 

dan peraturan-peraturan yang ada, dan dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan 

keuntungan bank domestik sebagai tuan rumah atau sebagai bank yang menjalankan 

usahanya didalam negeri sendiri, sehingga keuntungan tersebut akan memudahkan 

bank untuk melakukan pertumbuhan dalam labanya. Namun, Claessens dan Lang 

(2000) juga menujukkan hasil bahwa bank dengan dengan kepemilikan asing di negara 

berkembang secara signifikan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

bank dengan kepemilikan domestik, sedangkan bank dengan kepemilikan domestik di 

negara maju memiliki keuntungan lebih besar. Melihat penjelasan tersebut, Indonesia 

merupakan negara berkembang sehingga bank dengan kepemilikan domsetik di 

Indonesia cenderung memiliki keunutungan yang sedikit, dimana hal tersebut akan 

mempengaruhi bank untuk meningkatkan laba. 

Kepemilikan swasta (Private Ownership) adalah jumlah saham yang dimiliki 

oleh lembaga non – pemerintah (Nguyen et al, 2015). Di dalam Undang-undang No. 

19 tahun 2003, privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang 

merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% 

(lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik 

sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta 
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memperluas kepemilikan saham.  Nguyen, et al., (2015), menemukan bahwa 

kepemilikan swasta (private ownership) memiliki dampak positif pada profitablitas 

Bank. Dimana dengan meningkatnya profitabilitas suatu bank, maka laba bank tersebut 

akan meningkat juga. Hal ini dikarenakan ketika privatisasi terus dipicu, transparansi 

dan pengungkapan informasi akan dikontrol dan dipantau dengan lebih ketat karena 

lebih banyak pemegang saham terlibat, sehingga akan menekan bank untuk 

mengoperasikan kegiatan usahanya secara lebih sehat dan lebih efektif (Nguyen, et al., 

2015). Namun, Novando dan Hartomo (2014) tidak menemukan adanya pengaruh 

private ownership terhadap profitabilitas. 

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2002), efisiensi operasional merupakan 

suatu keadaan dimana perusahaan dapat mengolal biaya sehingga biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan lebih kecil dari pendapatan 

yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Efisiensi pada lembaga perbankan 

sangat penting dilakukan, dikarenakan saat efisiensi operasional dilakukan, seperti 

menggunakan sumber daya atau biaya secara efisiendilaksanakan dengan baik, maka 

akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang 

disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan 

dan kesehatan perbankan yang meningkat (Mudrajad dan Suhardjono, 2002). Sehingga 

dengan adanya efisiensi operasional tersebut, perusahaan dapat melakukan 

peningkatan laba dengan optimal. 
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Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahaya dan Hartini (2016) dengan 

hasil kepemilikan swasta berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan proksi 

ROA masih terdapat keterbatasan, yaitu penelitian yang menguji pengaruh struktur 

kepemilikan kinerja perusahaan, belum menggunakan proksi pertumbuhan laba. 

Penelitian ini menggukan proksi pertumbuhan laba karena pertumbuhan laba yang 

optimal mencerminkan adanya sistem yang berjalan dengan efektif dan efisien didalam 

perusahaan (Lubis, 2013). Perusahaan dengan laba bertumbuh atau meningkat, dapat 

memperkuat ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yang diperoleh. Dimana 

perusahaan yang memiliki laba yang bertumbuh dengan jumlah aktiva yang besar akan 

memiliki peluang yang lebih besar didalam menghasilkan profitabilitasnya (Taruh, 

2012). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memperbaiki keterbatasan 

tersebut dengan cara menguji pengaruh struktur kepemilikan dan efisiensi operasional 

terhadap pertumbuhan laba bank. 

Sehingga diharapkan tujuan penelitian tersebut sekaligus menjadi kontribusi 

penelitian ini, dimana kemudian penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh 

Struktuk Kepemilikan dan Efisiensi Operasional terhadap Pertumbuhan Laba 

pada Perbankan di Indonesia Periode 2014 – 2017” 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

laba? 

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? 

3. Apakah kepemilikan domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? 

4. Apakah kepemilikan swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? 

5. Apakah efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pertumbuhan laba. 

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap pertumbuhan laba pada. 

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan domestik terhadap pertumbuhan laba. 

4. Mengetahui pengaruh kepemilikan swasta terhadap pertumbuhan laba. 

5. Mengetahui pengaruh efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

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

2014 – 2017 dikarenakan pada tahun 2014-2017 terjadi penurunan BI rate dan 

inflasi, sehingga penulis mengganggap karakteristik data dari kondisi 

perbankan pada tahun tersebut adalah sama. 

2. Struktur kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan kepemilikan 

swasta. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan / Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature empiris yang 

menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan dan efisiensi operasional terhadap 

pertumbuhan laba bank. 

2. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

memberikan informasi pada pada bank mengenai pengaruh struktur kepemilikan 

dan efisiensi operasional suatu bank terhadap pertumbuhan laba. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I: 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. 
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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 Struktur Kepemilikan dan Efisiensi Operasional 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. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang 

mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam teori keagenan 

ini, terjadi pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. 

Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar principal memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin pada perusahaan yang dikelola 

oleh tenaga – tenaga profesional atau agen. Pemilik perusahaan (principal) juga 

memberikan wewenang kepada manajer (agent) untuk membuat keputusan yang akan 

memberikan hasil terbaik untuk pemilik perusahan (principal). Namun, dalam 

perkembangannya agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga 

menimbul konflik yang dinamakan konflik keagenan atau konflik kepentingan 

(Winata, 2012).  

Jensen dan Meckling (1976) menunjukkan bahwa manajer memiliki 

kecenderungan untuk bertindak perquisites (memanfaatkan fasilitas jabatan) dan 

perilaku yang oportunistik, dengan contoh memanfaatkan bentuk fasilitas tunjangan 

eksekutif seperti fasilitas pribadi yang mewah yang ditanggung oleh perusahaan. Hal 
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ini kemudian memicu timbulnya masalah keagenan (agency problem). Masalah 

keagenan tersebut terjadi karena asymmetric information antara pemilik dan manajer, 

yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Selain 

asymmetric information, moral hazard juga dapat terjadi sebagai akibat dari 

munculnya masalah keagenan yang dipicu oleh dua hal yaitu perbedaan tujuan atau 

kepentingan antara principal dan agen, dan aktivitas yang dilakukan agen sulit untuk 

diidentifikasi dan diverifikasi oleh principal. Moral hazard menghambat efisiensi 

operasi perusahaan dan pada akhirnya akan menghambat efisiensi ekonomi secara 

keseluruhan.  

Penggunaan teori keagenan pada penelitian ini dikarenan struktur kepemilikan 

perusahaan khususnya bank di Indonesia cukup beragam dan terdapat pemisahan 

antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Dalam penelitian ini struktur 

kepemilikan yang dimaksud adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, 

kepemilikan domestik, dan kepemilikan swasta, selain itu juga melihat bagaimana 

efisiensi operasional yang ada pada perbankan di Indonesia. Pemilik perusahaan yang 

merupakan prinsipal menginginkan manajemen atau agen menjalankan perusahaan 

dengan sebaik mungkin agar prinsipal mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin 

melalui perusahaan yang dikelola oleh manajemen. Keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dapat dilihat melalui pertumbuhan laba perusahaan. Maka dari itu dalam 

penelitian ini ingin melihat apakah struktur kepemilikan yang berbeda-beda serta 
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efisiensi operasional dalam perbankan memiliki dampak terhadap pertumbuhan laba 

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 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 yang berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana sehingga bank menjadi lembaga yang 

memiliki peranan penting terhadap perekonomian negara. 
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2.1.3 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan gambaran penyebaran komposisi kepemilikan 

saham oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan yang 

berguna sebagai pedoman manajer dalam mengelola perusahaan (Saleh, Rahman dan 

Hassan, 2009). I Made Sudana (2011) mengatakan, struktur kepemilikan merupakan 

bentuk pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau 

pemegang saham merupakan pihak yang menanamkan atau menginvestasikan modal 

kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang dipilih oleh pemilik dan 

diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dimana 

pemilik memiliki harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Nguyen et al (2015) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dapat diukur dengan 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan kepemilikan 

swasta. Pada penelitian ini, tidak meneliti kepemilikan pemerintah dikarenakan 

persentase kepemilikan swasta merupakan persentase kepemilikan oleh Lembaga non-

pemerintah, sehingga penelitian ini hanya melihat dari sisi Lembaga non-pemerintah 

saja tanpa melihat dari sisi kepemilikan pemerintah. 

2.1.3.1 Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham lebih dari 5% oleh 

pemegang saham pengendali (Al-Saidi dan Al-Shammari (2015). Menurut PBI No. 

14/24/PBI/2012 pasal 1 ayat 3 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan 

Indonesia, Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan 
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dan/atau kelompok usaha yang: a) memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima 

perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak 

suara, b) memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari 

jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat 

dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian kecil individu atau 

kelempok memiliki sebagian besar saham perusahaan, sehingga sebagian kecil 

individu atau kelompok tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan 

dibandingkan dengan lainnya (Dallas, 2004). Kepemilikan terkonsentrasi merupakan 

fenomena yang lazim ditemukan di negara dengan ekonomi sedang bertumbuh seperti 

Indonesia. Sebaliknya, struktur kepemilikan di negara-negara seperti Inggris dan 

Amerika Serikat relatif sangat menyebar (La Porta dan Silanez 1999).  

Karakteristik struktur kepemilikan di Indonesia lebih terkonsentrasi sehingga 

pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris. Oleh karena itu bukan 

hal yang asing jika banyak anggota keluarga yang memiliki sebagian besar saham dan 

menduduki posisi penting dalam perusahaan. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, 

konflik keagenan yang terjadi bukanlah antara manajer dan pemegang saham, 

melainkan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas 

(Soejono, 2010). 
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2.1.3.2 Kepemilikan Asing 

Nguyen et al (2015) mengatakan bahwa kepemilikan asing (foreign ownership) 

adalah jumlah dari saham yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing 

ditunjukkan melalui persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, 

badan hukum, pemerintah atau perusahaan yang berstatus luar negeri dan bukan berasal 

dari Indonesia (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Menurut Undang - Undang No. 25 

Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6, kepemilikan asing adalah perseorangan warga 

negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman 

modal di wilayah Republik Indonesia. 

Semakin banyak pihak asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan maka 

akan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut karena investor asing terlibat lebih 

jauh dalam memantau dan mengelola perusahaan salah satu caranya dengan menjabat 

sebagai direksi di perusahaan tersebut, sehingga mereka memiliki wewenang untuk 

mempekerjakan tenaga kerja asing yang dianggap memiliki potensi lebih baik 

dibandingkan tenaga kerja lokal (Cahaya dan Hartini, 2016). 

Tetapi bank-bank asing juga sering mengalami bias kultural dimana terdapat 

ketidaksepahaman budaya. Bias kultural dapat menimbulkan masalah-masalah 

keagenan antara karyawan asing dengan karyawan lokal (agency problem) karena 

adanya perbedaan budaya kerja. Bank-bank asing juga cenderung mengalami 

permasalahan regulasi setempat yang berlaku dimana regulasi yang berlaku tidak selalu 

sesuai atau harmonis dengan regulasi di negara asal mereka (Lensink dan Naaborg, 
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dalam Soedarmono, 2011). Adanya perbedaan kebijakan yang terjadi seperti itu 

tentunya akan mempengaruhi hasil kinerja dari masing-masing perbankan. 

2.1.3.3 Kepemilikan Domestik 

Kepemilikan domestik (Domestic Ownership) merupakan jumlah saham yang 

dimiliki oleh masyarakat (Nguyen et al 2015). Kiruri, R.M (2013) juga mengatakan 

bahwa kepemilikan domestik merupakan nilai total saham yang dimiliki oleh warga 

negara tersebut. 

2.1.3.4 Kepemilikan Swasta 

Kepemilikan swasta (Private Ownership) adalah jumlah saham yang dimiliki 

oleh lembaga non – pemerintah (Nguyen et al, 2015). Di dalam Undang-undang No. 

19 tahun 2003, privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang 

merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% 

(lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik 

sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja 

dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta 

memperluas kepemilikan saham. 

2.1.4 Efisiensi Operasional  

Efisiensi operasional merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dapat 

mengolal biaya sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut 

(Mudrajad dan Suhardjono, 2002). Sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi 
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operasional merupakan kondisi bagaimana manajemen perusahaan dapat 

menggunakan sumber daya yang efisien serta memaksimalkan pendapatan dari 

kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama 

efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan 

jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada 

nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat (Mudrajad dan 

Suhardjono, 2002). 

2.1.5 Pertumbuhan laba 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara 

operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari 

transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut 

(Gunawan dan Wahyuni, 2013). 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 tertentu dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Selanjutnya menurut Darsono dan 
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Purwanti (2008) menyatakan laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu 

perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara 

pendapatan dikurangi beban (Expenses). Laba merupakan dasar ukuran kinerja bagi 

kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus 

direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif 

(Gunawan dan Wahyuni, 2013). 

Dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa laba merupakan 

perbandingan yang tepat atas pendapatan dengan biaya, dan laba dapat dilihat melalui 

laporan laba rugi. Dengan melihat laporan laba rugi, dapat diketahui bahwa 

pertumbuhan laba yang merupakan salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan. 

Besarnya pertumbuhan laba dapat dihitung dari selisih laba antara tahun yang 

bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun sebelumnya 

(Lubis, 2013). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan Hartini (2016) memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan corporate governance terhadap 

profitabilitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014. 

Dimana struktur kepemilikan dibagi menjadi empat kategori yaitu konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan kepemilikan swasta, serta 

profitabilitas diproksikan dengan ROA dan ROE. Penelitian ini menggunakan variabel 

kontrol Non Performing Loan (NPL) dan ukuran perusahaan. Bank-bank yang 
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digunakan dalam sampel penelitian ini merupakan bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan memiliki memiliki data Corporate Governance perception Index 

(CGPI). Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan swasta berpengaruh negatif 

terhadap ROA dan CGPI berpengaruh terhadap ROA, dan ROE, NPL berpengaruh 

positif terhadap ROE, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ROA dan 

ROE.  

Penelitian Nguyen et al (2015) bertujuan untuk mengatahui pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perbankan pada sistem perbankan Vietnam. Penelitian 

ini menggunakan data yang dikumpulkan dari 44 bank dalam sistem perbankan di 

Vietnam dari 2010-2012. Nguyen et al (2015) membagi sturktur kepemilikan menjadi 

4 kategori yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, 

dan kepemilikan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi modal dan 

kepemilikan swasta memiliki dampak positif terhadap profitabilitas bank, rasio kredit 

macet memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas bank. 

Novando dan Hartomo (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan terhadap kinerja bank di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan periode pengamatan dari tahun 2005 sampai 

dengan 2011, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yag 

digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan yang terah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, baik bank domestik, asing, pemerintah, maupun swasta. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Variabel dependen pada penelitian ini 
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adalah kinerja perusahaan dengan proksi ROA dan NPL. Sedangkan variabel 

independen yaitu struktur kepemilikan (Domestic-Foreign (DF) dan State owned-

Private (SP)) di proksikan oleh dummy. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi 

dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji F untuk persamaan regresi dengan variabel 

dependen ROA adalah 20,397 dengan signifikansi 0.000 (p < 0.05), dam untuk 

persamaan regresi dengan variabel dependen NPL adalah 3.842 dengan signifikansi 

0.002 (p < 0.05), sehingga dapat diketahui bahwa variabel independen dalam model 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya. Hasil dari 

penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan terhadap 

kinerja perbankan, kecuali untuk variabel SP terhadap NPL. 

Soejono (2010) melakukan penelitian yang menguji perbedaan dalam kinerja 

keuangan perusahaan dengan beragam tipe kepemilikan (asing, domestik, dan swasta). 

Sampel dalam penelitian ini menggunaka 206 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode penelitian antara 1999-2006. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Ancova (Analysis of 

Covariance). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ROE, dengan variabel 

independen tipe kepemilikan dengan kategori pemerintah, swasta, dan asing, dan 

variabel kontrol yang digunakan adalah size, year, dan industry. Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Soejono (2010) adalah kepemilikan pemerintah memiliki kinerja 
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keuangan yang lebih baik dari kepemilikan swasta serta kepemilikan asing memiliki 

kinera keuangan yang lebih baik dari kepemilikan swasta. 

Wiranata dan Nugrahanti (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 

dari tahun 2010 – 2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur 

kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga. Variabel dependen yaitu 

profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. Penelitian ini juga menggunakan 

variabel control yaitu size dan leverage. Hasil nilai adjusted R2 dalam penelitian ini 

mengindikasikan variabel kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA hanya dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga 

hanya sebesar 3,9%. Lalu secara parsial kepemilikan asing dan leverage secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan kepemilikan keluarga secara 

signifikan berpengaruh negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh 

CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan KAP terhadap perubahan laba pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 

2009-2011. Sampel yang digunakan sebanyak 61 perusahaan perbankan, yang terdaftar 

pada BEI. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode 
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purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini CAR, NIM, LDR, NPL, 

BOPO, dan KAP, dengan variabel dependennya adalah perubahan laba. Analisa data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan regresi linier berganda berbasis 

OLS (Ordinary Least Squerst) dan pengujian goodness of fit, dimana sebelumnya 

dilakukan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini adalah CAR berpengaruh positif 

terhadap perubahan laba, sedangkan BOPO dan KAP berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan laba. Hal ini dapat dilihat melalui uji t dengan nilai signifikansi CAR 

sebesar 0,011 (p-value < 0,05), nilai signifikansi BOPO sebesar 0,044 (p-value < 0,05), 

dan nilai signifikansi KAP sebesar 0.005 (p-value < 0,05). 

Lubis (2013) melakukan penelitian dengan tujuan menguji apakah kesehatan 

bank diwakili oleh CAR, NPL, ROA, dan LDR berpengaruh pada pertumbuhan laba 

BPR dalam data 2008-2012. Variabel independennya adalah CAR, NPL, ROA, dan 

LDR, dan variabel dependennya adalah pertumbuhan laba yang dihitung dengan laba 

tahun t dikurang dengan laba tahun t-1 kemudian dibagi dengan laba tahun t-1. Model 

penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa regresi 

linier berganda (multiple linier regression method). Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa CAR, BOPO, dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan laba dan NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. 

Penelitian Claessens dan Lang (2000) bertujuan untuk memeriksa pemisahan 

kepemilikan dan kontrol untuk 2.980 perusahaan di sembilan negara Asia Timur. 
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Negara tersebut adalah Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, 

Singapore, Taiwan, Thailand. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah perusahaan terbesar yang dimiliki dan dikendalikan 

oleh keluarga, sedangkan Jepang merupakan negara yang paling sedikit perusahaan 

yang dikendalikan oleh keluarga. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa di Korea, 

Singapore, dan Taiwan perusahaan besar yang dikendalikan keluarga menunjukkan 

adanya pertentangan yang signifikan antara kepemilikan dan kontrol. Pemisahan 

manajemen dari kontrol kepemilikan jarang terjadi, dan 60% manajemen dari 

perusahaan memiliki hubungan dengan keluarga pemegang saham pengendali. 

Tabel 2.1.  

Ikhtisar Penelitian Terdahulu 

No. 
Penulis 

(Tahun) 

Tujan 

Penelitian 
Variabel 

Hasil 

Penelitian 

Kesenjangan 

Penelitian 

1. Yulizar 

Cahaya 

dan 

Hartini 

(2016) 

Mengetahui 

pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

dan 

corporate 

governance 

terhadap 

profitabilitas 

bank. 

Dependen: 

Profitabilitas 

(ROA, ROE) 

Independen: 

a. Konsentrasi 

kepemilikan 

b. Kepemilikan 

asing 

c. Kepemilikan 

domestik 

d. Kepemilikan 

swasta 

e. Corpotate 

Governance 

 

 

 

- Kepemilikan 

Swasta  

(-  ROA) 

- CGPI (-) 

- NPL  

(+ ROE)  

- Ukuran 

Perusahaan 

(+) 

 

1. Memperluas 

sampel 

2. Menambahkan 

variable (Gross 

Profit Margin, 

ROI, EPS) 
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Kontrol: 

a. Risiko 

Kredit 

(NPL) 

b. Ukuran 

Perusahaan 

2. Nguyen 

Hong Son, 

Tran Thi 

Thanh Tu, 

Dinh Xuan 

Cuong, Lai 

Anh Ngoc 

& Pham 

Bao 

Khanh 

(2015) 

Mengatahui 

pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

kinerja 

perbankan 

pada sistem 

perbankan 

Vietnam. 

Dependen: 

Profitabilitas 

(ROA) 

 

Independen: 

a. Konsentrasi 

kepemilikan 

b. Kepemilikan 

asing 

c. Kepemilikan 

domestik 

d. Kepemilikan 

pemerintah 

e. Kepemilikan 

swasta 

f. Corporate 

governance 

g. NPL 

- Konsentrasi 

kepemilikan 

(+) 

- Kepemilikan 

Swasta (+) 

- Corporate 

governance 

(+) 

- NPL (-) 

1. Variabel 

signifikan tidak 

disertakan 

seperti rasio 

kepemilikan 

silang antara 

bank dan 

perusahaan serta 

kepemilikan 

silang antara 

bank.  

3. Andre 

Novando 

dan Deny 

Dwi 

Hartomo 

(2014) 

Mengetahui 

bukti empiris 

tentang 

pengaruh 

kepemilikan 

terhadap 

kinerja bank 

di Indonesia 

Dependen: 

ROA, NPL 

 

Independen: 
a. Bank 

domestik-

asing 

b. Bank milik 

negara-

swasta 

Kontrol: 

a. Diversifikasi 

b. Unutilized 

Funds 

c. Size 

- Kepemilikan 

swasta 

(- NPL) 

1. Menambah 

proksi dari 

kinerja 

perbankan. 

2. Memasukkan 

seluruh bank 

yang ada di 

Indonesia. 
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d. Age  

4. Fransiska 

Soejono 

(2010) 

Menguji 

perbedaan 

dalam kinerja 

keuangan 

perusahaan 

dengan 

beragam tipe 

kepemilikan 

(asing, 

domestik, dan 

swasta) 

Dependen: 

ROE 

 

Independen: 

a. Kepemilikan 

Pemerintah 

b. Kepemilikan 

Swasta 

c. Kepemilikan 

asing  

 

Kontrol: 

a. Ukuran 

Perusahaan 

b. Tahun 

c. Industri 

- Kepemilikan 

pemerintah 

memiliki 

kinerja 

keuangan 

yang lebih 

baik dari 

kepemilikan 

swasta 

- Kepemilikan 

asing 

memiliki 

kinera 

keuangan 

yang lebih 

baik dari 

kepemilikan 

swasta 

1. Mengkaji 

kembali tipe 

kepemilikan 

pemerintah dan 

swasta 

2. Menggunakan 

proksi kinerja 

yang lain (selain 

ROE). 

3. Belum terdapat 

agrumen tentang 

tipe kepemilikan 

pemerintah lebih 

baik dari swasta. 

5. Yulius 

Ardy 

Wiranata 

dan 

Yeterina 

Widi 

Nugrahanti 

(2013) 

Mengevaluasi 

pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI). 

Dependen: 

ROA 

Independen: 

a. Kepemilikan 

asing 

b. Kepemilikan 

pemerintah 

c. Kepemilikan 

manajemen 

d. Kepemilikan 

institusi 

e. Kepemilikan 

keluarga  

Kontrol: 

a. Ukuran 

perusahaan 

b. Leverage  

- Kepemilikan 

asing (+) 

- Leverage (+) 

- Kepemilikan 

keluarga (-) 

1. Memperbaiki 

model 

penelitian 

dengan 

menambah 

variabel struktur 

kepemilikan/ 

mekanisme 

corporate 

governance 

yang lain yang 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

6. Nur Aini 

(2013) 

Menguji 

pengaruh 

CAR, NIM, 

LDR, NPL, 

BOPO, dan 

Dependen: 

Perubahan laba 

 

Independen: 

a. CAR 

- CAR (+) 

- BOPO (-) 

- KAP (-) 

Memperluas: 

1. Meneliti variabel 

yang lebih sesuai 

dengan 

Perubahan Laba 

Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Adeline Dwi Irma Putri, Ak.-IBS, 2018



28 

 

   Indonesia Banking School 
 

Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

terhadap 

Perubahan 

Laba, pada 

perusahaan 

perbankan 

yang terdaftar 

di BEI. 

b. NIM 

c. LDR 

d. NPL 

e. BOPO 

f. Kualitas 

Aktiva 

Produktif 

baik internal 

maupun external 

bank 

2. Memperpanjang 

periode 

pengamatan. 

7. Anisah 

Lubis 

(2013)  

 

Menguji 

apakah 

kesehatan 

bank diwakili 

oleh CAR, 

NPL, ROA, 

dan LDR 

berpengaruh 

pada 

pertumbuhan 

laba BPR 

dalam data 

2008-2012.  

Dependen: 

Pertumbuhan 

Laba  

 

Independen: 

a.  CAR  

b. NPL  

c.  BOPO  

d. LDR  

- CAR (-) 

- NPL (+) 

- BOPO (-) 

- LDR (-) 

1. Memperpanjang 

periode 

pengamatan. 

2. Menambah 

rasio (GWM, 

NIM) 

3. Menambahkan 

aspek 

manajemen. 

4. Menambahkan 

aspek sensitivity 

market risk. 

8. Stijn 

Claessens, 

dan Larry 

H.P. Lang 

(2000) 

Untuk 

memeriksa 

pemisahan 

kepemilikan 

dan kontrol 

untuk 2.980 

perusahaan di 

sembilan 

negara Asia 

Timur. 

Dependen: 

Kinerja 

perusahaan 

Independen: 

Struktur 

kepemilikan/ 

pemisahan 

kepemilikan  

- Di Korea, 

Singapore, 

dan Taiwan 

perusahaan 

besar yang 

dikendalikan 

keluarga 

menunjukkan 

adanya 

pertentangan 

yang 

signifikan 

antara 

kepemilikan 

dan kontrol. 

- Dua pertiga 

perusahaan 

yang 

terdaftar 

Memasukkan 

faktor-faktor lain 

yang dapat 

mempengaruhi 

kinerja perusahaan 

dan  
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dikendalikan 

oleh 

pemegang 

saham 

tunggal 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2018) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen 
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Dengan demikian, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran seperti gambar 

diatas. Dari kerangka tersebut dapat dilihat bahwa penulis ingin meneliti pengaruh 

Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Asing, Kememilikan Domestik, Kepemilikan 

Swasta, dan Efisiensi Operasional terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pertumbuhan Laba 

Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham mayor sebagai 

prinsipal memiliki dorongan untuk mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan, 

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan lebih kecil 

dibandingkan manfaat yang didapatkan berupa peningkatan kinerja atau nilai 

perusahaan karena manajemen, yang dalam hal ini bertindak sebagai agen, 

menjalankan perusahaan dengan benar karena mendapatkan tekanan dari pemegang 

saham mayor. Dikarenakan agen menjalankan perusahaan dengan benar, maka 

prinsipal bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin melalui perusahaan 

yang dikelola oleh agen. 

 Hal ini berbeda pada struktur kepemilikan tersebar, dimana muncul masalah 

“free rider”, dimana pemilik tidak ikut berkontribusi dalam menjalankan perusahaan 

(Soejono, 2010). Selain itu menurut Nguyen et al (2015), tingginya konsentrasi 

kepemilikan di suatu perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas yang 
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diperoleh perusahaan, sebab pengawasan yang dilakukan pemegang saham mayoritas 

terhadap manajemen semakin kuat.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang saham mayor memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan manajemen perusahaan melalui pengawasan yang 

kuat. Akibatnya, hal tersebut akan mendorong manajemen perusahaan untuk bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham, salah satunya seperti meningkatkan laba 

perusahaan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et 

al (2015), dimana hasil tersebut menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. 

H1: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pertumbuhan Laba 

Kepemilikan asing (foreign ownership) adalah jumlah dari saham yang dimiliki 

oleh pihak asing (Nguyen et al, 2015). Pemilik asing dalam perusahaan bertindak 

sebagai prinsipal karena pemilik asing memberikan sumber daya ekomonisnya kepada 

manajer dimana dalam hal ini yaitu manajemen bank, untuk menjalankan kegiatan 

usaha bank sebaik mungkin, sehingga prinsipal atau pemegang saham asing 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Semakin banyak pihak asing 

yang menanamkan sahamnya di perusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari 

perusahaan tersebut karena investor asing terlibat lebih jauh dalam mengelola 

perusahaan dengan menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut (Cahaya dan 

Hartini, 2016), hal ini dikarenakan investor asing memiliki wewenang yang cukup 
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besar dapat mempengaruhi pemilihan keputusan yang terkait dengan kebijakan 

perusahaan. Hal ini juga membuat keselarasan antara pemegang saham (prinsipal) dan 

manajemen perusahaan (agen) sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan keinginan 

pemegang saham karena pengawasan dan kontrol terhadap manajemen yang tinggi. 

Selain itu, kepemilikan bank dengan mayoritas asing akan meningkatkan kinerja 

perusahaan tersebut dikarenakan pihak asing yang menanamkan modal atau sahamnya 

pada bank tersebut memiliki sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan 

pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi kegiatan usaha 

perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013).  

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank dengan 

kepemilikan asing memiliki kinerja yang lebih dikarenankan investor asing terlibat 

lebih jauh dalam mengelola perusahaan dengan menjabat sebagai direksi di perusahaan 

tersebut sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemegang saham 

dan juga manajemen mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih banyak 

dari investor asing sehingga manajemen terus terpacu untuk memberikan kinerja yang 

terbaik guna memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Dengan meningkatnya 

kinerja perusahaan, maka juga akan berdampak pada laba perusahan yang akan 

meningkat. 

H2: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 
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2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Domestik terhadap Pertumbuhan Laba 

Kepemilikan domestik (Domestic Ownership) merupakan jumlah saham yang 

dimiliki oleh masyarakat (Nguyen et al 2015). Sehingga dalam hal ini, masyarakat yang 

menanamkan modalnya pada perusahaan bertindak sebagai prinsipal, dan manajer 

perusahan bertindak sebagai agen. Bank dengan kepemilikan domestik memiliki 

kelebihan untuk bersaing karena pemilik domestik (prinsipal) lebih mampu mengenali 

kondisi pasar di dalam negeri, lebih memahami kondisi persaingan dan peraturan-

peraturan yang ada, dan dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan keuntungan 

bank domestik sebagai tuan rumah atau sebagai bank yang menjalankan usahanya 

didalam negeri sendiri (Claessens, et al., 2000 & Clarke, et al., 2001 dalam Kuri, R.M, 

2013). 

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas makan dapat dikatakan semakin besar 

kepemilikan domestik pada suatu bank, maka kinerja bank akan semakin baik karena 

bank tersebut dapat mengenali kondisi pasar, pesaing, dan peraturan yang ada dengan 

lebih baik. Semakin baik kinerja bank, maka akan berdampak pada laba bank yang 

akan terus bertumbuh. 

H3: Kepemilikan domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Swasta terhadap Pertumbuhan Laba 

Menurut Nguyen et al (2015) Kepemilikan swasta (Private Ownership) adalah 

jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga non – pemerintah. Pada penelitian ini, 

penilaian jumlah kepemilikan swasta dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki 
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oleh lembaga non-pemerintah dan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pemilik 

swasta memiliki peran sebagai prinsipal, sedangkan manajemen bank berperan sebagai 

agen yang menjalankan perusahaan.  

Nguyen, et al., (2015), menemukan bahwa kepemilikan swasta (private 

ownership) memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan yang dilihat melalui 

profitablitas Bank. Dimana dengan meningkatnya kinerja suatu bank, maka laba bank 

tersebut akan meningkat juga. Hal ini dikarenakan ketika privatisasi terus dipicu, 

transparansi dan pengungkapan informasi akan dikontrol dan dipantau dengan lebih 

ketat karena lebih banyak pemegang saham terlibat, dan oleh karena itu, akan menekan 

bank untuk beroperasi secara lebih sehat dan lebih efektif (Nguyen, et al., 2015). 

Namun, Novando dan Hartomo (2014) tidak menemukan adanya pengaruh private 

ownership terhadap profitabilitas.  

H4: Kepemilikan swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba 

2.4.5 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Pertumbuhan Laba 

Efisiensi sangat erat kaitannya dengan biaya. Pemisahan antara pemilik 

perusahaan (prinsipal) dan manajer perusahaan (agen) bertujuan agar pemilik 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya 

seefisien mungkin. Sehingga efisiensi operasional sangat penting untuk dilakukan 

karena pemilik perusahaan menginginkan manajer yang mengelola perusahaan mampu 

menggunakan biaya dengan seefisien mungkin.  
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Efisiensi operasional yang baik pada perusahaan menandakan perusahaan 

tersebut dapat mengelola biaya dengan baik dan dengan adanya efisiensi pada bank, 

maka akan membuat bank dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal serta 

meminimalkan biaya sehingga biaya menjadi lebih kompetitif, dimana hal ini akan 

membuat bank dapat meningkatkan laba. Efisiensi operasional pada penelitian ini 

menggunakan proksi rasio BOPO. Dimana semakin kecil rasio BOPO, menandakan 

semakin efisien bank dalam mengelola biaya dan mengoptimalkan pendapatannya.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2013), yang 

menyatakan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aini (2013) juga mendukung hasil tersebut 

dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa rasio BOPO berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan laba. 

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka semakin kecil rasio BOPO 

menandakan semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. 

Dimana hal ini akan membuat bank dapat menghasilkan keuntungan yang optimal, 

sehingga akan membuat pertumbuhan laba meningkat. 

H5: Efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan dan efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini 

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

struktur kepemilikan dan efisiensi operasional 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 

2014-2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012) mengatakan 

bahwa 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.  

Sedangkan sumber 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). Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan bank 
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yang dipublikasikan di BEI dengan periode penelitian 2014 – 2017. Data tersebut 

diperoleh melalui situs www.idx.co.id   

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). Data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek 

dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

perbankan. Sampel yang adalah seluruh bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017. 

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu dengan 

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

yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Kriteria yang digunakan untuk pertimbangan pemilihan sampel adalah: 

1. Bank yang terdaftar di BEI dari periode 2014 sampai dengan 2017. 

2. Bank yang mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2014 – 

2017.  

3. Bank yang dengan jelas menggambarkan struktur kepemilikannya dalam laporan 

keuangan tahunan.  

4. Memiliki data yang tersedia dengan lengkap. 
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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 Gunawan dan 

Wahyuni (2013), laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan 

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

berkaitan dengan pendapatan 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 perhitungan pertumbuhan laba 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡 =
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡 − 𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡−1
 

Keterangan: 

𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡  = Laba bank i pada periode t 

𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡−1 = Laba bank i pada periode t-1 

 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) (Sugiyono, 2012). 

Dengan kata lain, variabel independen merupakan variabel bebas yang setiap 

perubahannya akan mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam 
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penelitian ini adalah struktur kepemilikan yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan kepemilikan swasta, serta efisiensi 

operasional. 

3.4.2.1 Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan (ownership concentration) merupakan suatu keadaan 

dimana jika sebagian kecil individu atau kelempok memiliki sebagian besar saham 

perusahaan sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif 

dominan dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan dikatakan terkonsentrasi jika 

lebih dari 5% saham dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Sedangkan menurut 

PBI No. 14/24/PBI/2012 pasal 1 ayat 3 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan 

Indonesia, Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan 

dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima 

perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak 

suara. Besarnya persentase kepemilikan ini dapat dilihat melalui laporan tahunan bank. 

Konsentrasi kepemilikan dapat dirumuskan: 

Konsentrasi Kepemilikan = Persentase (%) terbesar saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham pengendali lebih dari 25% 

3.4.2.2 Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing (foreign ownership) adalah jumlah dari persentase saham 

yang dimiliki oleh pihak asing baik dalam perorangan, badan hukum, pemerintah atau 

perusahaan yang berstatus luar negeri dan bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan 
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asing dapat ditunjukkan melalui jumlah presentase saham bank yang dimiliki oleh 

pihak asing baik perorangan, badan hukum, pemerintah atau perusahaan yang berstatus 

luar negeri. Besarnya persentase kepemilikan ini dapat dilihat melalui laporan tahunan 

bank. Selanjutnya, kepemilikan asing dapat dirumuskan:  

Kepemilikan Asing = Persentase (%) saham yang dimiliki oleh individual dan 

lembaga asing 

3.4.2.3 Kepemilikan Domestik 

Kepemilikan domestik (domestic ownership) merupakan kepemilikan yang 

sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh dalam negeri. Kepemilikan domestik dapat 

ditunjukkan melalui persentase kepemilikan jumlah saham bank yang dimiliki oleh 

orang perseorangan warga negara Indonesia. Besarnya persentase kepemilikan ini 

dapat dilihat melalui laporan tahunan bank. Kepemilikan domestik dapat dirumuskan:  

Kepemilikan Domestik = Persentase (%) saham yang dimiliki oleh warga negara 

Indonesia 

3.4.2.4 Kepemilikan Swasta 

Kepemilikan Swasta (private ownership) adalah jumlah saham yang dimiliki 

oleh lembaga non – pemerintah dalam suatu perusahaan. Kepemilikan swasta dapat 

dilihat melalui persentase saham yang dimiliki oleh lembaga non-pemerintah. 

Besarnya persentase kepemilikan ini dapat dilihat melalui laporan tahunan bank. 

Sehingga kepemilikan swasta dapat dirumuskan: 
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Kepemilikan swasta = Persentase (%) saham yang dimiliki oleh lembaga non – 

pemerintah 

3.4.2.5 Efisiensi Operasional 

Efisiensi operasional merupakan suatu kondisi dimana perusahaan dapat 

mengolal biaya dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh dari penggunaan 

aktiva tersebut (Mudrajad dan Suhardjono, 2002).  

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No.6/73/Intern/2004, efisiensi operasi 

diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi 

atau sering menggunakan istilah BOPO. Selain itu, menurut Veitthzal (2013) Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya. 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola biaya 

untuk menghasilkan pendapatan. Rasio yang meningkat mencerminkan bank kurang 

mampu dalam menekan dan mengelola biaya operasional dan meningkatkan 

pendapatan operasionalnya yang sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian karena 

bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. 

BOPO =  
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 x 100% 

Sumber: SE BI No.3/30/DPNP tgl 14 Desember 2001 
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Rasio BOPO dapat memberikan suatu sinyal jika manajemen mampu menekan 

BOPO menjadi lebih kecil maka berarti efisiensi meningkat, hal ini dikarenakan 

semakin kecil rasio BOPO berarti semakin kecil biaya operasional yang digunakan 

perusahaan atau semakin besar pendapatan perusahaan. Hal tersebut akan berpengaruh 

signifikan terhadap kenaikan keuntungan yang dapat dilihat pada pertumbuhan laba. 

Jika kegiatan usaha bank tidak efisien, maka hal tersebut menandakan bank tidak 

mampu bersaing dalam menghimpun ataupun menyalurkan dana masyarakat. Jika bank 

dapat melakukan efisiensi manajemen khusunya efisiensi biaya dengan baik, maka 

bank mampu untuk mengoptimalkan laba, menambah jumlah dana yang disalurkan, 

membuat biaya menjadi lebih kompetitif, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, 

sehingga keamanan dan kesehatan perbankan akan meningkat (Mudrajad dan 

Suhardjono, 2002). 

3.4.3 Variabel Kontrol 

3.4.3.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Menurut Gittman dan Zutter (2015), Firm Size adalah ukuran perusahaan yang 

diukur melalui besarnya aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki total aktiva yang besar memberikan sebuah petunjuk bahwa perusahaan 

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana perusahaan dianggap memiliki 

prospek usaha yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan mencerminkan 

bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total aset yang kecil.  
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Ukuran memiliki pengaruh terhadap laba yang diperoleh pada suatu bank, 

dimana semakin besar ukuran bank, makan bank memiliki peluang yang semakin besar 

untuk memperoleh profit. Besar kecilnya ukuran suatu bank akan mempengaruhi 

kemampuannya dalam menanggung risiko yang mungkin timbul akibat berbagai 

situasi yang akan dihadapi dalam kegiatan perbankan (Lipunga, 2014), oleh karena itu 

ukuran perusahaan diekspektasikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. 

Besarnya ukuran bank dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Size = Ln (Total Aset) 

3.4.3.2 Non Performing Loan (NPL) 

Dalam 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 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%. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka NPL dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝐿 =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

Sumber: Lampiran SE BI No. 13/24/DPNP (2011) 
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Jika Non Performing Loan (NPL) meningkat, maka hal tersebut dapat 

mengakibatkan terganggunya likuiditas serta profitabilitas bank, selain itu dapat 

menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan perbankan (Makri et al, 2014). 

3.4.3.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

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

kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh bank umum. Selain 

itu, menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2011), Capital Adequacy Ratio 

(CAR) adalah kecukupan modal yang dapat menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko – risiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah ditentukan dari Aktiva 

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

Indonesia menetapkan besar minimum CAR adalah 8%. Besarnya CAR dapat dihitung 

dari jumlah modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), 

dengan perumusan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP (25 Oktober 2011) 
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Tabel 3.1 

Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Pengukuran 

DEPENDEN 

Pertumbuhan 

Laba 

Laba adalah perbedaan 

antara pendapatan yang 

direalisasi yang timbul 

dari transaksi selama 

satu periode dengan 

biaya yang berkaitan 

dengan pendapatan 

tersebut 

𝑃𝐿𝑖𝑡 =
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡 − 𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎𝑖𝑡−1

 

Rasio 

INDEPENDEN 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Konsentrasi 

kepemilikan adalah 

keadaan dimana 

sebagian kecil individu 

atau kelempok 

memiliki sebagian 

besar saham 

perusahaan (Dallas, 

2004) 

KK = Persentase (%) 

saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham 

pengendali lebih dari 

25% 

Rasio 

Kepemilikan 

Asing 

Kepemilikan asing 

adalah jumlah dari 

saham yang dimiliki 

oleh pihak asing 

(Nguyen et al, 2015). 

KA = Persentase (%) 

saham yang dimiliki oleh 

individual dan lembaga 

asing. 

Rasio 

Kepemilikan 

Domestik 

Kepemilikan domestik 

jumlah saham yang 

dimiliki oleh 

masyarakat (Nguyen et 

al, 2015). 

KD= Persentase (%) 

saham yang dimiliki oleh 

warga negara Indonesia. 

Rasio 

Kepemilikan 

Swasta 

Kepemilikan swasta 

adalah jumlah saham 

yang dimiliki oleh 

lembaga non – 

pemerintah (Nguyen et 

al, 2015). 

KS = Persentase (%) 

saham yang dimiliki oleh 

lembaga non – 

pemerintah. 

Rasio 

Efisiensi 

Operasional 

Efisiensi operasi diukur 

dengan 

 BOPO =   

 

Rasio 
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membandingkan total 

biaya operasi dengan 

total pendapatan 

operasi atau sering 

menggunakan istilah 

BOPO (SE BI 

No.6/73/Intern/2004,) 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
 x 

100% 

 

KONTROL 

Ukuran 

Perusahaan 

Firm Size adalah 

ukuran perusahaan 

yang diukur melalui 

besarnya aset yang 

dimiliki sebuah 

perusahaan 

Size = Log (Total Aset) 

 

Rasio 

Non 

Performing 

Loan (NPL) 

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 =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

Rasio  

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

CAR merupakan 

kewajiban penyediaan 

modal minimum yang 

harus dilakukan oleh 

bank umum 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 

Rasio 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 metode, 

yaitu:  

1. Metode Kepustakaan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan 

data serta menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang didapatkan 
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dengan mempelajari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, dan peraturan 

regulator yang terkait dan mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang terdapat 

dalam laporan keuangan tahunan bank yang terdaftar di BEI dari tahun 2014, 

2015, 2016, dan 2017, serta dipublikasikan melalui webside www.idx.co.id. 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskrptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

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

probability Jarque-Bera (Winarno, 2011). Analisi ini dilakukan dengan tujuan untuk 

melihat sejauh mana kesesuaian variabel yang diteliti dengan tolak ukur yang ada atau 

yang ditetapkan. 

Menurut Winarno (2011), perhitungan statistik deskriptif dapat ditampilkan 

sebagai berikut: 

a. Mean adalah rata rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan 

membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) bila 

datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median merupakan ukuran 
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tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier terutama bila dibandingkan 

dengan mean. 

c. Maximum adalah nilai terbesar dari data. 

d. Minimum adalah nilai terkecil dari data. 

e. Standard Deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

f. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

g. Kuartosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

h. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. 

3.6.2 Model Penelitian 

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi berganda dimana 

model regresi berganda adalah model yang memiliki lebih dari satu variabel penjelas 

(Gujarati, 2006). Sehingga disebut berganda karena terdapat banyak faktor (variabel) 

yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Model ini digunakan untuk menguji 

pengaruh veriabel independen yaitu Konsentrasi Kepemilikan (KK), Kepemilikan 

Asing (KA), Kepemilikan Domestik (KD), Kepemilikan Swasta (KS), dan Efisiensi 

Operasional (EO) yang diproksikan dengan rasio BOPO terhadap variabel dependen 

yaitu Pertumbuhan Laba (PL). Pada penelitian ini, data diolah menggunakan program 

Eviews 7 dan model regresi dinyatakan sebagai berikut:  

𝑷𝑳𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏 𝑲𝑲𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑲𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑲𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑲𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕

+ 𝜷𝟕𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟖𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 +  𝜺 
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Keterangan: 

𝑃𝐿𝑖𝑡   = Pertumbuhan Laba 

𝛽0   = Konstanta 

𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3, …  = Koefisien variabel independent 

𝐾𝐾  = Konsentrasi Kepemilikan 

𝐾𝐴  = Kepemilikan Asing 

𝐾𝐷  = Kepemilikan Domestik 

𝐾𝑆  = Kepemilikan Swasta 

BOPO  = Beban Operasional Pendapatan Operasional 

Size   = Ukuran Perusahaan 

NPL  = Non Performing Loan 

CAR   = Capital Adequacy Ratio 

𝜀  = Estimasi Error 

i   = Cross Section Identifiers  

t   = Time Series Identifiers 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu yang merupakan data 

yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, dan data seksi silang yang 

merupakan data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada satu 

titik waktu tertentu (Winarno W. W., 2011). Widarjono (2009) mengatakan bahwa 
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terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel, yaitu: 

1. Model Common Effect: Teknik ini dilakukan hanya dengan mengkombinasikan 

data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita dapat menggunakan 

metode ordinary least square (OLS). 

2. Model Fixed Effect: Teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept. Fixed Effect 

didasarkan pada adanya perbedaan intercept antara individu namun sama antar 

waktu. 

3. Model Random Effect: Pada model fixed effect, terdapat konsekuensi mengenai 

berkurangnya derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi parameter. Hal 

ini diatasi dengan metode random effect/variabel gangguan, dimana model akan 

mengestimasi data panel yang variabel gangguannya mungkin saling berhubungan 

antar waktu dan individu. 

Untuk dapat menentukan model yang akan digunakan, maka data panel harus 

dianalisi. Menurut Widarjono (2009), langkah pengujian yang harus dilakukan untuk 

menentukan model estimasi yang tepat, yaitu:  
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a. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan untuk melakukan pengambilan keputusan atas 

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

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

Ho: Menggunakan model common effect 

Ha: Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujian yang 

dilakukan adalah 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. 

Jika Ha diterima, maka pengujian dilanjutkan ke uji hausman. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect 

atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono 

(2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujian yang 

dilakukan adalah Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random > 

0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section Random < 0,05. 
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3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Santoso (2009) menjelaskan, dalam sebuah model regresi yang akan digunakan 

dalam melakukan peramalan sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan 

peramalan yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, sebelum menggunakan sebuah 

model, model tersebut harus memenuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut sebagai 

asumsi klasik. 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 signifikansi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen 

melalui uji T hanya akan valid jika residual data yang didapatkan terdistribusi normal 

(Widarjono, 2009). Menurut Ghozali (2011), uji normalitas adalah uji yang bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, residual data tersedistribusi dengan 

normal. 

Dengan menggunakan program Eviews, terdapat dua cara untuk menguji 

normalitas data yaitu, dengan histogram residual dan uji Jarque-Bera. Dalam penelitian 

ini didasarkan pada uji Jarque-Bera untuk menguji normalitas data (Wnarno, 2011). 

Hipotesis yang akan diuji menurut Winarno (2011) adalah: 

Ho: Residual data terdistribusi normal 

Ha: Residual data tidak terdistribusi normal 
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Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya yang dilakukan 

adalah:  

- Ho 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 

Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa, multikolinearitas suatu keadaan 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear berganda. 

Sehingga uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen. Keadaan multikolinieritas tidak akan terjadi dalam suatu 

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

variabel independen) (Winarno, 2011). Menurut Gujarati dan Poter (2010), gejala 

multikolinieritas dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yaitu: 

1. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

Nilai koefisien determinasi (R2) merupakan nilai yang menjelaskan seberapa kuat 

variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen cenderung tinggi, 

namun hanya sedikit variabel independen yang 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. Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan, Jika hasil analisa 
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correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.8, maka model 

tersebut mengandung unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan 

dibawah 0.8, maka model tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya hubungan antara error term pada 

satu observasi dengan error term pada observasi yang lain yang mengakibatkan 

variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan observasi yang lain 

(Mulyono, 2006). Sehingga menurut Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara error pada periode 

t dengan error pada periode sebelumnya. 

Winarno (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk memeriksa ada 

atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-watson. Hipotesis yang 

dibangun pada uji durbin-watson adalah: 

Ho: Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha: Terdapat unsur autokorelasi dalam model 
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Sumber: Gujarati & Porter (2010) 

Gambar 3.1.  

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watsons 

Berdasarkan gambar 3.1, diketahui bahwa kriteria pengambilan keputusan adalah: 

- Ho diterima apabila nilai DW terletak diantara du sampai 4-du 

- Ha diterima apabila nilai DW terletak diantara nilai 0 sampai dL serta nilai 4-dL 

sampai 4 

Dimana jumlah obervasi (n) dan jumlah variabel independent (k) digunakan untuk 

mencari nilai kritis dL dan du di tabel statistik Durbin Watson (Widarjono, 2009). 

 

Reject H₀
Evidence of 
positive 
autocorrelation

Reject H”₀
Evidence of 
negative 
autocorrelation

Zone of 
indecision

Zone of 
indecision

Accept H₀ or H”₀ or both

0 42dU dL 4-dU 4-dL

d

Legend:
H₀   : No positive autocorrelation
H”₀ : No negative autocorrelation
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3.6.4.4 Heteroskesdastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) 

mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan atau 

variabel gangguan saling berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain. 

Apabila varian dari variabel gangguan adalah konstan maka hal ini disebut 

homoskedastisitas (Widarjono, 2009). 

Winarno (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam mengidentifikasi keadaan heteroskedastisitas. Salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah uji park yaitu dengan melihat nilai probabilitas masing-

masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah melakukan perubahan 

variabel dependen menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun pada uji park 

adalah: 

Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2007) dalam membangun hipotesis 

diatas dengan signifikansi/α sebesar 5%, yaitu:  

- Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

  

- Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

 

3.6.5 Uji Determinasi (R2) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 
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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). 

3.6.6 Uji F 

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah variabel independen 

yang dimasukkan kedalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2009). Dasar pengambilan keputusan pada uji F 

berdasarkan dengan signifikansi/α sebesar 5%:  

 Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel: 

- Jika nilai F hitung > F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

- Jika nilai F hitung < F tabel, maka variabel independen secara bersama-sama 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

 Berdasarkan nilai signifikansi:  

- Jika nilai Sig. < 0,05 maka, variabel variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 
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3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji T (Uji Parsial) 

Widarjono (2009) menjelaskan dalam statistik, hipotesis yang ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya dibandingkan dengan hipotesis yang salah dan 

kemudian akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 

hypothesis) disimbolkan dengan Ho dan hipoteiss yang benar dinyatakan sebagai 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang dengan simbol Ha. Dalam menguji 

kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika mengembangkan uji t. 

Selanjutnya Widarjono (2009) menjelaskan, uji t merupakan suatu prosedur yang 

hasil sampel dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis 

nol (Ho). Keputusan untuk menerima atau menolak Ho dibuat berdasarkan nilai uji 

statistik yang diperoleh dari data.  

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

untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Adapun 

model hipotesis yang dapat dibangun oleh hipotesis 1, 2, 3, dan 4 yang memiliki 

hipotesis positif (Widarjono, 2009): 

Ha: βi > 0, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen  

Sedangkan model hipotesis untuk hipotesis 4 yang memiliki hipotesis negatif 

(Widarjono, 2009): 

Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Adeline Dwi Irma Putri, Ak.-IBS, 2018



59 

 

   Indonesia Banking School 
 

Ha: βi< 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependen  

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai probabilitas (p-value) lebih kecil dari 

α (α = 5%) maka hipotesis diterima atau dinyatakan signifikan, artinya secara parsial 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan 

apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari α (α = 5%) maka hipotesis ditolak 

atau dinyatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada bab ini, berisi uraian dan penjelasan proses pengolahan data dan anlisa hasil 

olahan data tersebut. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

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

periode waktu tahun 2014-2017. BEI dipilih sebagai sumber memperoleh data karena 

BEI merupakan bursa saham tunggal di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam 

bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses pemilihan atau 

seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1.  

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Bank yang terdaftar di BEI dari periode 2014 - 2017 43 

Bank yang mempublikasikan laporan tahunan secara 

konsisten dari tahun 2014 – 2017.  

43 

Bank yang tidak dengan jelas menggambarkan 

struktur kepemilikannya dalam laporan keuangan 

tahunan. 

(8) 

Pengamatan Awal 35 

Periode observasi (Tahun) 4 

Jumlah observasi (gross) 140 

Observasi yang tidak memiliki data lengkap (45) 

Outlier (6) 

Total observasi dalam penelitian (Net) 89 

            Sumber: web.idx.id, data diolah oleh penulis, 2018 
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 Dalam tabel 4.1. dapat dilihat bahwa terdapat observasi sebanyak 89 observasi 

dengan sebelumnya melakukan outlier sebanyak 6 observasi dengan cara melihat 

residual plot pada software eviews 7. Outlier adalah data yang memiliki karakteristik 

yang berbeda dan terlihat terlalu menyimpang dari dari data observasi lainnya. 

Keadaan ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang baik, sehingga data 

tersebut harus dikeluarkan. Pada tabel 4.1. dapat dilihat terdapat 35 perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, namun tidak semua perusahaan menyediakan data 

yang lengkap selama 4 tahun, sehingga penelitian ini menggunakan observasi 

unbalance. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran umum atau deskripsi 

variabel independen yang di uji pada penelitian ini, dimana dalam penelitian ini dapat 

dilihat melalui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max.), nilai minimum (min.), 

dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini adalah tabel hasil 

pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan Eviews 7, yang 

digunakan untuk melakukan analisis dengan melihat angka pada setiap variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif 

 

 PL KK KA KD KS BOPO SIZE NPL CAR 

 Mean -1.566371  0.553121  0.388621  0.087333  0.267028  0.920165  17.56323  0.032453  0.211374 

 Median  0.127555  0.529300  0.294000  0.033700  0.084200  0.859400  17.75746  0.029100  0.187700 

 Maximum  1.733585  0.981850  0.989980  1.000000  0.960800  2.352000  20.79692  0.158200  0.664300 

 Minimum -74.29051  0.156200  0.000000  0.000000  0.000000  0.649800  13.64096  0.000000  0.102200 

 Std. Dev.  9.575934  0.206126  0.345032  0.205679  0.310939  0.287123  1.941705  0.023213  0.081293 

 Skewness -6.548835  0.337708  0.675260  3.988842  0.981633  3.265964 -0.055507  2.615796  2.710368 

 Kurtosis  46.13892  2.390550  2.001203  17.85307  2.444486  14.56928  1.817190  13.68109  13.78579 

          

 Jarque-Bera  7537.244  3.069073  10.46307  1054.121  15.43782  654.5737  5.233808  524.5635  540.3699 

 Probability  0.000000  0.215556  0.005345  0.000000  0.000444  0.000000  0.073029  0.000000  0.000000 

          

 Sum -139.4071  49.22773  34.58723  7.772667  23.76547  81.89470  1563.127  2.888300  18.81230 

 Sum Sq. Dev.  8069.469  3.738950  10.47615  3.722725  8.508135  7.254679  331.7792  0.047416  0.581548 

          

 Observations  89  89  89  89  89  89  89  89  89 
 

4.2.1.1 Pertumbuhan Laba 

Variabel Pertumbuhan Laba yang disimbolkan dengan PL merupakan variabel 

dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggukan Eviews 7, sesuai pada tabel 4.2, pertumbuhan laba memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar -1.566371, nilai tengah (median) sebesar 0.127555, dan nilai standar 

deviasi sebesar 9.575934. Melalui hasil tersebut, dapat diketahui bahwa nilai standar 

deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean), hal ini menunjukkan 

sebaran data pada variabel pertumbuhan laba besar (heterogen), maka data dalam 

variabel ini tersebar dengan luas. Kemudian, nilai rata-rata (mean) pada variabel ini 

lebih kecil dibandingan dengan nilai tengah (median). Maka nilai pertumbuhan laba 

dalam perusahaan sektor perbankan cenderung rendah. 
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Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum pada variabel pertumbuhan 

laba sebesar 1.733585 dimiliki oleh Bank Yudha Bhakti pada tahun 2016, dan nilai 

minimum sebesar -74.29051 dimiliki oleh Bank MNC pada tahun 2017. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bank dengan pertumbuhan laba tertinggi adalah Bank Yudha 

Bhakti pada tahun 2016 dan pertumbuhan laba terendah adalah Bank MNC pada tahun 

2017. 

4.2.1.2 Konsentrasi Kepemilikan 

Variabel Konsentrasi Kepemilikan merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang disimbolkan dengan KK. Konsentrasi Kepemilikan dilihat dari 

persentase terbesar kepemilikan saham lebih dari 25% oleh pemegang saham 

pengendali. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (mean) untuk konsentrasi 

kepemilikan sebesar 0.553121, nilai tengah (median) sebesar 0.529300 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.206126. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel konsentrasi 

kepemilikan lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan 

sebaran data pada variabel konsentrasi kepemilikan kecil (homogen), maka data dalam 

variabel ini tidak tersebar dengan luas (sempit). Kemudian, nilai rata-rata (mean) pada 

variabel ini lebih besar dibandingan dengan nilai tengah (median). Maka nilai 

konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan sektor perbankan cenderung tinggi.  

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum untuk konsentrasi 

kepemilikan sebesar 0.981850 adalah Bank J Trust pada tahun 2017, sedangkan untuk 

nilai minimum sebesar 0.156200 yaitu Bank Artha Graha pada tahun 2016 dan 2017. 
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Sehingga bank dengan konsentrasi kepemilikan terbesar adalah Bank J Trust pada 

tahun 2017 dan bank dengan konsentrsai kepemilikan terendah adalah Bank Artha 

Graha pada tahun 2016 dan 2017. 

4.2.1.3 Kepemilikan Asing 

Variabel Kepemilikan Asing juga merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini dan disimbolkan dengan KA. Nilai rata-rata (mean) pada variabel 

kepemilikan asing sebesar 0.388621, nilai tengah (median) 0.294000 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0.345032. Nilai rata-rata (mean) variabel kepemilikan asing lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada 

variabel kepemilikan asing kecil (homogen), maka data dalam variabel ini tidak 

tersebar dengan luas (sempit). Kemudian, nilai rata-rata (mean) pada variabel ini lebih 

besar dibandingan dengan nilai tengah (median). Maka nilai kepemilikan asing dalam 

perusahaan sektor perbankan cenderung tinggi. 

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum pada variabel kepemilikan 

asing sebesar 0.989980 dimiliki oleh Bank J Trust pada tahun 2017 dan nilai minimum 

sebesar 0.000000 dimiliki oleh Bank Artos tahun 2014, Bank Yudha Bhakti tahun 

2014, dan Bank Dinar Indonesia tahun 2014,2016,2017. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing terbesar adalah Bank J Trust pada tahun 

2017, sedangkan terdapat 3 perusahaan dengan kepemilikan asing terendah yaitu Bank 

Artos pada tahun 2014, Bank Yudha Bhakti pada tahun 2014, dan Bank Dinar 

Indonesia pada tahun 2014,2016,2017.  
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4.2.1.4 Kepemilikan Domestik 

Variabel Kepemilikan Domestik merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang disimbolkan dengan KD. Nilai rata-rata (mean) pada variabel 

kepemilikan domestik sebesar 0.087333, nilai tengah (median) sebesar 0.033700, dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.205679. Dengan melihat angka tersebut, dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata (mean) lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal 

ini menunjukkan sebaran data pada variabel kepemilikan domestik besar (heterogen), 

maka data dalam variabel ini tersebar dengan luas. Kemudian, nilai rata-rata (mean) 

lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah (median), sehingga nilai kepemilikan 

domestik pada perusahaan sektor perbankan cenderung tinggi. 

Selanjutnya, nilai maksimum pada varibel kepemilikan domestik sebesar 

1.000000 dimiliki oleh Bank Artos pada tahun 2014 dan Bank Dinar Indonesia pada 

tahun 2014, 2016, dan 2017, dan dengan nilai minimum sebesar 0.000000 dimiliki oleh 

Bank J Trust pada tahun 2017 dan Bank Ganesha pada tahun 2014 & 2015. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan domestik terbesar dimiliki oleh 2 perusahaan 

yaitu Bank Artos pada tahun 2014 dan Bank Dinar Indonesia pada tahun 2014, 2016, 

dan 2017. Sedangkan kepemilikan domestik yang terendah juga dimiliki oleh 2 

perusahaan yaitu Bank J Trust pada tahun 2017 dan Bank Ganesha pada tahun 2014 & 

2015. 
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4.2.1.5 Kepemilikan Swasta 

Variabel Kepemilikan Swasta merupakan variabel independen di dalam 

penelitian ini yang disimbolkan dengan KS. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel 

4.2. pada variabel kepemilikan swasta yaitu sebesar 0.267028, nilai tengah (median) 

sebesar 0.084200, dan nilai standar deviasi sebesar 0.311227. Dapat dilihat bahwa nilai 

rata-rata (mean) lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini 

menunjukkan sebaran data pada variabel kepemilikan swasta besar (heterogen), maka 

data dalam variabel ini tersebar secara luas. Kemudian, nilai rata-rata (mean) lebih 

besar dibandingkan dengan nilai tengah (median), maka nilai kepemilikan swasta pada 

perusahaan sektor perbankan cenderung tinggi. 

Selanjutnya, perusahaan dengan kepemilikan swasta tertinggi adalah Bank 

Yudha Bhakti pada tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar 0.960800. Perusahaan 

dengan kepemilikan swasta terendah adalah Bank Artos pada tahun 2014, Bank 

Mestika Dharma pada tahun 2017, Bank Dinar Indonesia pada tahun 2014, 2016, dan 

2017 dengan nilai minimum sebesar 0.000000. 

4.2.1.6 Efisiensi Operasional 

Variabel Efisiensi Operasional merupakan variabel independen pada penelitian 

ini dan diproksikan dengan rasio BOPO. Nilai rata-rata (mean) berdasarkan tabel 4.2 

untuk rasio BOPO sebesar 0.920165, nilai tengah (median) sebesar 0.859400, dan nilai 

standar deviasi sebesar 0.287123. Dapat dilihat bahwa nilia rata-rata (mean) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga hal ini menunjukkan sebaran data 
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pada variabel efisiensi operasional kecil (homogen), sehingga data pada variabel ini 

tidak tersebar secara luas (sempit). Kemudian, nilai rata-rata (mean) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai tengah (median), maka nilai rasio BOPO pada perusahaan 

sektor perabankan cenderung tinggi, sehingga efisiensi operasional dalam perusahaan 

sektor perbankan cenderung rendah. 

Selanjutnya, perusahaan dengan nilai rasio BOPO tertinggi adalah Bank of Dinar 

Indonesia pada tahun 2016 dengan nilai maksimum sebesar 2.352000. Perusahaan 

dengan nilai rasio terendah dimiliki oleh Bank Mandiri pada tahun 2014 dengan nilai 

minimum 0.649800. 

4.2.1.7 Ukuran Perusahaan (Size) 

Variabel Ukuran Perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini 

dan di simbolkan dengan Size. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel size berdasarkan 

tabel 4.2. sebesar 17.56323, nilai tengah (median) sebesar 17.75746, dan nilai standar 

deviasi sebesar 1.941705. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai standar deviasi, hal ini menunjukkan sebaran data pada 

variabel ukuran perusahaan kecil, maka data pada variabel ini tidak tersebar secara luas 

(sempit). Kemudian, nilai rata-rata (mean) lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

tengah (median), maka ukuran perusahaan pada perbankan cenderung rendah. 

Selanjutnya, nilai maksimum dalam variabel size sebesar 20.79692 dan nilai 

minimum sebesar 13.64096. Nilai maksimum dalam variabel ini dimiliki oleh Bank 

BRI pada tahun 2017 dan nilai minimum dimiliki oleh Bank Artos pada tahun 2014. 
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4.2.1.8 Non Performing Loan 

Variabel Non Performing Loan (NPL) dalam penelitian ini merupakan variabel 

kontrol dan di simbolkan dengan NPL. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel NPL 

sebesar 0.032453, nilai tengah (median) sebesar 0.029100, dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.023213. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari 

nilai standar deviasi, sehingga hal ini menunjukkan sebaran data pada variabel NPL 

kecil (homogen), sehingga data pada variabel ini tidak tersebar dengan luas (sempit). 

Kemudian, nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah 

(median), maka nilai NPL pada perusahaan sektor perbankan cenderung rendah. 

Selanjutnya, nilai maksimum pada variabel NPL sebesar 0.158200 dimiliki oleh 

Bank of India Indonesia pada tahun 2016, dan nilai minimum sebesar 0.000000 

dimiliki oleh Bank Nationalnobu pada tahun 2014 – 2016. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan dengan NPL tertinggi adalah Bank of India Indonesia pada tahun 

2016 dan perusahaan dengan NPL terendah adalah Bank Nationalnobu pada tahun 

2014 – 2016. 

4.2.1.9 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan variabel kontrol dalam 

penelitian ini dan disimbolkan dengan CAR. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel CAR 

sesuai dengan tabel 4.2. sebesar 0.211374, nilai tengah (median) sebesar 0.187700, dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.081293. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) lebih 

besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi, sehingga sebaran data pada variabel 
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CAR kecil (homogen), sehingga data pada variabel ini tidak tersebar secara luas 

(sempit). Kemudian, nilai rata-rata (mean) lebih besar dibandingkan nilai tengah 

(median), maka nilai CAR pada perusahaan sektor perbankan cenderung tinggi. 

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.2, nilai maksimum sebesar 0.664300 dimiliki 

oleh Bank Ina Perdania pada tahun 2017, dan nilai minimum sebesar 0.102200 dimiliki 

oleh Bank BPD Banten pada tahun 2017. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

CAR tertinggi dimiliki oleh Bank Ina Perdania pada tahun 2017 dan nilai CAR 

terendah dimiliki oleh Bank BPD Banten pada tahun 2017. 

 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Proses pertama penentuan model regresi data panel dilakukan dengan melakukan 

Uji Chow, untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan common effect 

atau fixed effect. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow:  

Table 4.3. 

Hasil Uji Chow  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.162227 (34,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 184.734988 34 0.0000 
     
     Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7, 2018 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai dari probabilitas pada Cross Section Chi Square 

sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05, 

sehingga Ha diterima atau menggunakan fixed effect. Karena Ha diterima, maka proses 
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penentuan model regresi dilanjutkan dengan melakukan Uji Hausman. Berikut ini 

adalah hasil dari Uji Hausman:  

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Hausman 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4, nilai probabilitas pada Cross Section Random sebesar 

0.0498. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05, sehingga 

Ha diterima. Dengan demikian hasil dari uji hausman menunjukkan bahwa penelitian 

ini menggunakan model fixed effect. 

 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi data panel digunkan dalam penelitian ini, dan sebelum melakukan 

analisis regresi data panel, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji 

asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari 4 pengujian, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik 

dibutuhkan agar model regresi yang digunakan valid dan memenuhi kriteria BLUE 

(Best, Linear, Unbiased, Estimated).  

4.2.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk memengetahui apakah dalam 

model regresi, residual data tersedistribusi dengan normal, karena data yang 

     
     

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

     
     Cross-section random 15.522293 8 0.0498 
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terdistribusi dengan normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan regresi data 

panel. Barikut ini merupakan hasil uji normalitas:  

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1. yang merupakan hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan dengan menggunakan Eviews 7, menunjukkan bahwa residual data telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini dapat dilihat melalui nilai probability sebesar 

0.856046 yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.05. 

Pada awal pengujian, penelitian ini menggunakan 95 observasi, namun data belum 

terdistribusi dengan normal. Kemudian dilakukan outlier dengan mengeluarkan 6 

obsevasi sehingga baru diperoleh data yang terdistribusi normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 89. 

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear berganda. 

Salah satu syarat dalam uji asumsi klasik yaitu model regresi harus terbebas dari unsur 

0
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-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 89

Mean       3.37e-17

Median   0.000000

Maximum  1.388409

Minimum -1.388409

Std. Dev.   0.554718

Skewness  -0.050127

Kurtosis   3.271620

Jarque-Bera  0.310863

Probability  0.856046
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multikolinieritas. Hubungan atau korelasi antar variabel tidak boleh melebihi 0.80 agak 

terhindar dari multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:  

Tabel 4.5.  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Pada tabel 4.5, hasil yang didapat melalui correlation matrix menunjukkan 

korelasi antar variabel kurang dari 0.80. Hal ini menunjukkan tidak ada unsur 

multikolinieritas dalam penelitian ini. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya hubungan antara error term pada 

satu observasi dengan error term pada observasi yang lain dimana agar model regresi 

valid, maka ini tidak boleh terjadi. Agar tidak terkena autokorelasi, maka nilai DW 

harus berada diantara du dan 4-du seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. 

Berikut adalah hasil uji autokorelasi:  

 

 

 

 

 KK KA KD KS BOPO SIZE NPL CAR 

KK  1.000000        

KA  0.315562  1.000000       

KD -0.293272 -0.326226  1.000000      

KS -0.477289 -0.380680 -0.081859  1.000000     

BOPO  0.005704  0.073024  0.077326  0.244930  1.000000    

SIZE  0.174491  0.383500 -0.431189 -0.430240 -0.416395  1.000000   

NPL  0.095957  0.041198 -0.080278  0.093845  0.721676 -0.185348  1.000000  

CAR -0.152554 -0.097170  0.123534  0.019443 -0.057811 -0.293778 -0.128260  1.000000 
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Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.427852     Mean dependent var -0.038210 

Adjusted R-squared 0.339070     S.D. dependent var 0.896340 

S.E. of regression 0.728702     Akaike info criterion 2.339950 

Sum squared resid 30.79841     Schwarz criterion 2.666348 

Log likelihood -69.55830     Hannan-Quinn criter. 2.469279 

F-statistic 4.819154     Durbin-Watson stat 2.141993 

Prob(F-statistic) 0.000082    
     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.141993. Nilai ini 

berada diantara du dan 4-du. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 89 observasi dan 

jumlah variabel independent (k) sebanyak 8 variabel, maka didapatkan nilai dL sebesar 

1.4654 dan du sebesar 1.8547. Maka besarnya nilai 4-du sebesar 2.1453. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah 

autokorelasi dikarenakan nilai DW sebesar 2.141993 berada diantara 1.8547 dan 

2.1453. 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau mempunyai 

varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling berhubungan antara satu 

observasi dengan observasi lain, dimana hal ini tidak boleh terjadi agak uji asumsi 

klasik terpenuhi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji ARCH, dimana agar terhindar dari masalah heteroskedastisitas maka 
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nilai probabilitas Chi-Square harus lebih besar dari nilai signifikansi/ α yaitu sebesar 

0.05. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji ARCH:  

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.892669     Prob. F(1,66) 0.3482 

Obs*R-squared 0.907447     Prob. Chi-Square(1) 0.3408 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square 

sebesar 0.3408, hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar 

dari nilai signifikansi 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji 

heteroskedastisitas diterima dan penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 86 

observasi, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

𝑷𝑳𝒊𝒕 =  𝜷𝟎 +  𝜷𝟏 𝑲𝑲𝒊𝒕 +  𝜷𝟐𝑲𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑲𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑲𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕

+ 𝜷𝟕𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟖𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 +  𝜺 

Analisa hasil dari model regresi dalam penelitian ini menggunakan data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8. 

Hasil Persamaaan Regresi 

Variabel Expected 

Sign 

Coefficient t-Statistic Prob. 

C  -0.862312 15.28035 0.9552 

KK + 1.164200 3.335963 0.7287 

KA + 2.877999 9.270502 0.7576 

KD + -9.347182 10.74804 0.3890 

KS + 2.626812 8.887158 0.7689 

BOPO - -2.790641 1.008290 0.0081* 

SIZE + 0.086111 0.635583 0.8928 

NPL - -57.87362 11.11558 0.0000* 

CAR + 2.753711 2.479222 0.2725 

F-statistic  325.2874   

Prob(F-statistic)  0.000000   

R-square  0.996644   

Adjusted R-square  0.993580   

Number of Obs  89   

Variabel Dependen: pertumbuhan laba (PL) diukur dari selisih laba antara tahun yang 

bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai laba tahun sebelumnya. 

Variabel Independen: (i) konsentrasi kepemilikan (KK) merupakan persentase (%) 

terbesar saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali lebih dari 25%, (ii) 

kepemilikan asing (KA) merupakan persentase (%) saham yang dimiliki oleh individual 

dan lembaga asing, (iii) kepemilikan domestik (KD) merupakan persentase (%) saham 

yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, (iv) kepemilikan swasta (KS) merupakan 

persentase (%) saham yang dimiliki oleh lembaga non – pemerintah, (v) efisiensi 

operasional (BOPO) diukur dengan beban operasional dibagi dengan pendapatan 

operasional. 

Variabel Kontrol: (i) ukuran perusahaan (SIZE), diukur dengan logaritma natural (ln) 

total aset, (ii) Non Performing Loan (NPL), diukur dengan jumlah kredit bermasalah 

dibagi dengan total kredit, (iii) Capital Adequacy Ratio (CAR) diukur dengan jumlah 

modal dibagi dengan ATMR 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 7, 2018 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

𝑷𝑳𝒊𝒕 =  −0.862312 + 1.164200 𝑲𝑲𝒊𝒕 +  2.877999 𝑲𝑨𝒊𝒕 − 9.347182 𝑲𝑫𝒊𝒕

+ 2.626812 𝑲𝑺𝒊𝒕 − 2.790641 𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 − 0.086111 𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕  

− 57.87362𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 2.753711 𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 

Berikut ini adalah interpretasi dari persamaan diatas:  

a) Apabila konsentrasi kepemilikan (KK), kepemilikan asing (KA), kepemilikan 

domestik (KD), kepemilikan swasta (KS), efisiensi operasional (BOPO), ukuran 

perusahaan (Size), Non Performing Loan (NPL), dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) diasumsikan 0 (nol), maka pertumbuhan laba (PL) yang dihasilkan sebesar 

– 0.862312. 

b) Besarnya koefisien regresi untuk KK adalah 1.164200. Hal ini menunjukkan jika 

konsentrasi kepemilikan (KK) naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan 

bertambah sebesar 1.164200 dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel 

lain adalah nol. 

c) Besarnya koefisien regresi untuk KA adalah 2.877999. Hal ini menunjukkan jika 

kepemilikan asing (KA) naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan bertambah 

sebesar 2.877999 dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah 

nol. 

d) Besarnya koefisien regresi untuk KD adalah -9.347182. Hal ini menunjukkan jika 

kepemilikan domestik (KD) naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan 
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berkurang 9.347182 dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

adalah nol. 

e) Besarnya koefisien regresi untuk KS adalah 2.626812. Hal ini menunjukkan jika 

kepemilikan swasta (KS) naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan bertambah 

sebesar 2.626812 dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah 

nol. 

f) Besarnya koefisien regresi untuk BOPO adalah -2.790641. Hal ini menunjukkan 

jika BOPO naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan berkurang sebesar 

2.790641 dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

g) Besarnya koefisien regresi untuk Size adalah 0.086111. Hal ini menunjukkan jika 

Size naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan bertambah sebesar 0.086111 

dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

h) Besarnya koefisien regresi untuk NPL adalah --57.87362. Hal ini menunjukkan jika 

NPL naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan berkurang sebesar 57.87362 

dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

i) Besarnya koefisien regresi untuk CAR adalah 2.753711. Hal ini menunjukkan jika 

CAR naik satu satuan, maka pertumbuhan laba akan bertambah sebesar 2.753711 

dan berlaku juga sebaliknya, dengan asumsi variabel lain adalah nol. 

 

4.2.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen didalam suatu persamaan 
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regresi. Besarnya nilai Adjusted R-squared dalam penelitian ini adalah 0.993580 atau 

99,3580%. Sehingga Konsentrasi Kepemilikan (KK), Kepemilikan Asing (KA), 

Kepemilikan Domestik (KD), Kepemilikan Swasta (KS), dan Efisiensi Operasional 

(BOPO) mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba sebesar 

99,3580%, sisanya sebesar 0,6420% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  

4.2.6 Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen jika nilai probabititas F lebih kecil dari 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.8, nilai probabilitas F sebesar 0.000000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas F dalam penelitian ini lebih kecil dari 0.05, 

sehingga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen.  

4.2.7 Uji Hipotesis 

4.2.7.1 Uji T (Uji Parsial) 

Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui apakah secara individual atau 

parsial variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab dan menjelaskan hipotesis yang 

merupakan dugaan dari peneliti.  Jika P-value lebih kecil dari nilai siginifikansi/α 0,05 

dan arah koefisien regresi sesuai dengan arah hipotesis maka Ho ditolak, dimana hal 
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ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

dan variabel dependen secara individual atau parsial. Penjelasan hasil uji t yang dapat 

dijabarkan adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Konsentrasi kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi 

yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai probailitas konsentrasi 

kepemilikan (KK) sebesar 0.7287 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai 

koefisien regresi variabel KK sebesar 1.164200. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan (KK) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi yang telah 

ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai probailitas kepemilikan asing (KA) sebesar 

0.7576 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi variabel 

KA sebesar 2.877999. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing (KA) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa H2 ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Kepemilikan domestik 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi 

yang telah ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai probailitas kepemilikan 

domestik (KD) sebesar 0.3890 lebih besar dari nilia signifikansi sebesar 0.05 dan 
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nilai koefisien regresi variabel KD sebesar -9.347182. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan domestik berpengaruh megatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H3 ditolak. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Kepemilikan swasta berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil regresi yang telah 

ditampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai probailitas kepemilikan swasta (KS) 

sebesar 0.7689 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi 

variabel KS sebesar 2.626812. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan swasta 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat 

dinyatakan H4 ditolak. 

5. Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu: Efisiensi operasional berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan laba. Pada penelitian ini efisiensi operasional 

diproksikan oleh BOPO dimana semakin kecil nilai BOPO maka semakin bagus 

efisiensi operasional, sehingga BOPO berpengaruh negatif. Berdasarkan hasil 

regresi yang telah di tampilkan pada tabel 4.8, bahwa nilai probabilitas BOPO 

sebesar 0.0081 lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 dan nilai koefisien regresi 

variabel BOPO sebesar -2.790641. Hal ini menunjukkan BOPO berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat dinyakan H5 tidak 

dapat ditolak. 
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4.3 Analisis Hasil 

4.3.1 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar konsentrasi kepemilikan di suatu 

bank, maka pertumbuhan laba semakin menurun. Namun dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nguyen et al (2015), namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan 

Hartini (2016) dimana konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan yang dilihat melalui profiabilitas.  

Hal ini menjelaskan bahwa adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak 

dapat membuat pemegang saham memiliki pengendalian terhadap manajemen bank 

untuk meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya masalah kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham 

minoritas (Cahaya dan Hartini, 2016), sehingga pemegang saham pengendali tidak 

memberikan pengendalian yang cukup, dimana hal ini mengakibatkan kinerja 

perusahaan yang dilihat melalui pertumbuhan laba tidak mengalami peningkatan. 

Sehingga konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. Namun, dalam agency theory, manajer (agent) sudah diberikan wewenang oleh 

pemilik perusahaan (principal) untuk membuat keputusan terbaik yang akan 

menguntungkan principal, sehingga principal tidak perlu mengurus perusahaan secara 
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langsung. Sehingga dengan tidak berpengaruhnya konsentrasi kepemilikan terhadap 

pertumbuhan laba menandakan berlakunya agency theory dalam hipotesis ini. 

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa kepemilikan 

asing memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil 

ini dapat dijelaskan bahwa jika kepemilikan asing meningkat, maka pertumbuhan laba 

juga akan meningkat, namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan asing 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nguyen et al (2015) dan Cahaya dan Hartini 

(2016) dimana kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

dilihat berdasarkan profitabilitas namun bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wiranata dan Nugrahanti (2013).  

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan asing dalam 

perusahaan perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

mungkin disebabkan karena pemilik asing mengalami masalah kultural dengan 

karyawan lokal, dimana adanya perbedaan budaya kerja sehingga wewenang dan 

kebijakan yang di berikan oleh pemilik asing tidak memberikan pengaruh untuk 

peningkatan pertumbuhan laba bank dan pengawasan yang diberikan oleh pemilik 

asing tidak dapat memacu manajemen bank untuk meningkatkan kinerja perusahaan, 

dalam hal ini tidak adanya peningkatan pada pertumbuhan laba. Namun, dalam agency 

theory, manajer (agent) sudah diberikan wewenang oleh pemilik perusahaan 
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(principal) untuk membuat keputusan terbaik yang akan menguntungkan principal, 

sehingga principal tidak perlu mengurus perusahaan secara langsung. Sehingga dengan 

tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap pertumbuhan laba, maka agency 

theory berlaku dalam hipotesis ini. 

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Domestik terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa kepemilikan 

domestik memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa jika kepemilikan domestik meningkat, maka 

pertumbuhan laba juga akan meningkat, namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

kepemilikan domestik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dan Hartini (2016) 

dimana kepemilikan domestik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

yang dilihat melalui profitabilitas. 

Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan domestik dalam 

perusahaan perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

dikarenakan pemilik domestik pada penelitian ini didominasi oleh perorangan 

Indonesia dengan persentase kepemilikan dibawah 5%, sehingga pemilik domestik 

tersebut tidak memiliki wewenang yang cukup besar dalam pembuatan kebijakan serta 

pengambilan keputusan terkait kegiatan usaha bank yang mempengaruhi pertumbuhan 

laba, sehingga pertumbuhan laba tidak mengalami kenaikan atau penurunan akibat 

besar kecilnya kepemilikan domestik. Namun, dengan tidak berpengaruhnya 
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kepemilikan domestik terhadap pertumbuhan laba, menandakan bahwa agency theory 

berlaku, hal ini dikarenakan dalam agency theory, agent telah diberikan wewenang 

oleh principal untuk membuat keputusan terbaik yang akan menguntungkan principal, 

sehingga principal sudah mempercayakan kegiatan operasional kepada agent dan 

principal tidak perlu mengurus perusahaan secara langsung. 

4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Swasta terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

kepemilikan swasta memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Novando 

dan Hartomo (2014) dimana tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan swasta 

terhadap profitabilitas. 

Hal ini dapat dikarenakan pemilik swasta mempercayakan seluruh kegiatan 

operasional dan pengambilan keputusan ditangan manajer perusahaan. Maka pemilik 

swasta tidak ikut campur secara langsung dalam pengambilan keputusan dan 

pembuatan kebijakan terkait kegiatan operasional perusahaan. Sehingga besar kecilnya 

kepemilikan perusahaan dalam perusahaan sektor perbankan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. Tidak berpengaruhnya kepemilikan swasta terhadap 

pertumbuhan laba menunjukkan bahwa agency theory berlaku, karena dalam agency 

theory, principal memberikan wewenang kepada agent untuk membuat segala 

keputusan terbaik untuk perusahaan yang akan menguntungkan principal. 
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4.3.5 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa efisiensi 

operasional yang diproksikan oleh rasio BOPO memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Aini (2013) dan Lubis (2013) dimana BOPO berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasio BOPO 

menandakan semakin baik bank dalam melakukan efisiensi operasional dimana 

manajemen mampu mengelola biaya dengan baik untuk menghasilkan pendapatan 

semaksimal mungkin. Jika manajemen mampu melakukan efisiensi operasional, maka 

manajemen mampu menjalankan kegiatan usaha bank sesuai dengan keinginan 

pemegang saham, dimana pemegang saham menginginkan manajemen mampu 

mengelola dan menjalankan manajemen dengan biaya seefisien mungkin untuk 

mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. 

Ketika manajemen mampu mengelola biaya dengan baik, maka akan membuat 

bank dapat memperoleh tingkat keuntungan yang optimal dengan biaya yang lebih 

kompetitif, dimana hal ini akan meningkatkan pertumbuhan laba. Sehingga semakin 

kecil rasio, hal tersebut menandakan semakin baiknya efisiensi operasional. Efisiensi 

operasional yang baik menandakan manajemen mampu untuk mengelola sumber daya 
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yang telah diberikan oleh pemegang saham dengan baik, dan efisiensi operasional yang 

baik akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan laba. 

4.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pertumbuhan Laba  

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini menunjukkan bahwa besar 

kecilnya ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Hal 

ini dikarenakan jika semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar beban yang 

harus ditanggung perusahaan. Dengan adanya beban yang besar, beban tersebut akan 

mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga menurunkan 

pertumbuhan laba perusahaan. Namun, dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan penghasilan yang 

akan meningkatkan pertumbuhan laba. Sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan 

tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan laba. 

4.3.7 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa Non 

Performing Loan yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh 

negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Aini (2013), dimana Non Performing Loan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba.  
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Hasil ini menunjukkan semakin besar tingkat NPL, maka pertumbuhan laba akan 

semakin menurun, begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan semakin banyak kredit 

macet yang terjadi dalam bank tersebut, sehingga pendapatan bank yang berasal dari 

pendapatan bunga, yang pada dasarnya diterima oleh bank dan akan menjadi laba bagi 

bank, tidak dapat diberikan oleh nasabah. Selain itu, pokok pinjaman yang diberikan 

oleh bank tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Sehingga berdampak pada 

menurunnya pertumbuhan laba bank. 

4.3.8 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pertumbuhan Laba 

Hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa Capital 

Adequacy Ratio yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika 

semakin besar nilai CAR, yang berarti semakin besar modal bank, maka pertumbuhan 

laba bank akan semakin menurun. 

Pada penelitian ini, kondisi CAR untuk bank yang terdaftar di BEI pada periode 

2014 – 2017 memiliki rata-rata yang cukup baik yaitu sebesar 21.4162%. Dalam PBI 

Nomor 14/18/PBI/2012, Bank Indonesia menetapkan besar minimum CAR adalah 8%. 

Sehingga rata-rata CAR dalam penelitian ini berada diatas dari nilai minimum yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa CAR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Menurut Pracoyo (2016), 

kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan bank tidak menggunakan seluruh modalnya 

untuk kegiatan usaha yang menghasilkan laba. Namun bank mengalokasikan modalnya 
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untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank, sehingga bank 

memperhitungkan peningkatan yang akan terjadi pada ATMR (Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko). Selain mengantisipasi risiko, bank juga dapat menggunakan 

modalnya untuk menutup kerugian akibat risiko yang terjadi. Sehingga dikarenakan 

hal tersebut, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, kepemilikan swasta, dan 

efisiensi operasional terhadap pertumbuhan laba bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014 – 2017, diperoleh beberapa hasil yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk pihak perbankan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

untuk mengetahui mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan efisiensi operasional 

terhadap pertumbuhan laba bank.  

Berdasarkan dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel efisiensi 

operasional yang diproksikan oleh rasio BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap pertumbuhan laba bank yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2017. Dengan 

adanya hasil penelitian ini, bank sebaiknya dapat terus menjaga pengelolaan rasio 

BOPO untuk mengendalikan beban operasional. Dengan pengelolaan rasio BOPO 

yang baik, maka bank mampu untuk meminimalkan beban operasional untuk 

menghasilkan pendapatan seoptimal mungkin, yang kemudian dengan adanya 

pendapatan yang optimal akan berpengaruh terhadap laba, dimana pertumbuhan laba 
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akan meningkat. Pertumbuhan laba yang meningkat dan biaya operasional yang 

dikelola dengan baik menandakan manajer mampu menjalankan bank sesuai dengan 

keinginan pemilik perusahaan, dimana pemilik menginginkan bank dijalankan dengan 

biaya seefisien mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

2. Kepemilikan asing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba 

bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

3. Kepemilikan domestik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

laba bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

4. Kepemilikan swasta berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

laba bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

5. Efisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba 

bank yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2017.  

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Hanya melakukan penelitian terhadap bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan periode penelitian 2014 – 2017, sehingga untuk penelitian selanjutnya 
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diharapkan melakukan penelitian terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia 

mulai dari BUKU 1 – 4. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 komponen struktur kepemilikan yaitu 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing, kepemilikan domestik, dan 

kepemilikan swasta, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah jenis konsentrasi kepemilikan yaitu antara kepemilikan yang 

terkonsentrasi pada keluarga atau non-keluarga. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Sampel Perusahaan 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk. 

2 AGRS Bank Agris Tbk. 

3 ARTO Bank Artos Tbk. 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

10 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 

11 BCIC Bank J Trust Indonesia Tbk. 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

13 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 

14 BGTB Bank Ganesha Tbk. 

15 BINA Bank Ina Perdania Tbk. 

16 BJBR Bank Jabar Banten Tbk. 

17 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 

18 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 

19 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

20 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

21 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

22 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 

23 BNLI Bank Permata Tbk. 

24 BSIM Bank Sinar Mas Tbk. 

25 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

26 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

27 BVIC Bank Victoria International Tbk. 

28 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk. 

29 INPC Bank Artha Graha International Tbk. 

30 MAYA Bank Mayapada International Tbk. 

31 NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

32 NOBU Bank Nationalnobu Tbk. 

33 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

34 PNBS Bank Panin Syariah Tbk. 

35 BABP Bank MNC Internasional 

 Sumber: hasil olahan penulis 
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Lampiran 2: Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.162227 (34,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 184.734988 34 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: PL   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/20/18   Time: 14:29   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 35   

Total panel (unbalanced) observations: 95  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.53371 15.09793 1.161332 0.2487 

KK 9.979977 4.943580 2.018775 0.0466 

KA 3.117118 2.800245 1.113159 0.2687 

KD 6.181963 5.098947 1.212400 0.2287 

KS 5.769481 3.947218 1.461658 0.1475 

EO -23.87596 4.642973 -5.142386 0.0000 

SIZE -0.460443 0.622437 -0.739743 0.4615 

NPL -12.30124 50.83774 -0.241971 0.8094 

CAR 12.34136 10.62343 1.161711 0.2486 
     
     R-squared 0.469056     Mean dependent var -1.599779 

Adjusted R-squared 0.419666     S.D. dependent var 9.702451 

S.E. of regression 7.391294     Akaike info criterion 6.928427 

Sum squared resid 4698.285     Schwarz criterion 7.170373 

Log likelihood -320.1003     Hannan-Quinn criter. 7.026191 

F-statistic 9.496961     Durbin-Watson stat 0.530914 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3: Hasil Uji Hausman  

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 15.522293 8 0.0498 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     KK 4.019302 13.588425 194.046233 0.4921 

KA 13.861076 1.309977 1799.385032 0.7673 

KD -38.871413 6.179354 2402.934950 0.3581 

KS 1.603331 5.320074 1671.546563 0.9276 

EO -14.178854 -17.946920 5.713956 0.1149 

SIZE -1.893513 -0.091098 7.926685 0.5220 

NPL -78.054196 -64.216129 973.018580 0.6573 

CAR 18.481965 12.972002 59.979576 0.4768 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: PL   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/20/18   Time: 14:30   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 35   

Total panel (unbalanced) observations: 95  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 38.89722 71.13814 0.546784 0.5869 

KK 4.019302 15.37704 0.261383 0.7948 

KA 13.86108 42.67449 0.324809 0.7466 

KD -38.87141 49.64707 -0.782955 0.4372 

KS 1.603331 41.24331 0.038875 0.9691 

EO -14.17885 4.324255 -3.278913 0.0019 

SIZE -1.893513 2.942988 -0.643398 0.5228 

NPL -78.05420 50.50226 -1.545558 0.1283 

CAR 18.48197 11.32835 1.631479 0.1088 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.924050     Mean dependent var -1.599779 
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Adjusted R-squared 0.862705     S.D. dependent var 9.702451 

S.E. of regression 3.595076     Akaike info criterion 5.699637 

Sum squared resid 672.0778     Schwarz criterion 6.855603 

Log likelihood -227.7328     Hannan-Quinn criter. 6.166734 

F-statistic 15.06332     Durbin-Watson stat 3.116977 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Lampiran 4: Statistik Deskriptif 

 PL KK KA KD KS BOPO SIZE NPL CAR 

 Mean -1.566371  0.553121  0.388621  0.087333  0.267028  0.920165  17.56323  0.032453  0.211374 

 Median  0.127555  0.529300  0.294000  0.033700  0.084200  0.859400  17.75746  0.029100  0.187700 

 Maximum  1.733585  0.981850  0.989980  1.000000  0.960800  2.352000  20.79692  0.158200  0.664300 

 Minimum -74.29051  0.156200  0.000000  0.000000  0.000000  0.649800  13.64096  0.000000  0.102200 

 Std. Dev.  9.575934  0.206126  0.345032  0.205679  0.310939  0.287123  1.941705  0.023213  0.081293 

 Skewness -6.548835  0.337708  0.675260  3.988842  0.981633  3.265964 -0.055507  2.615796  2.710368 

 Kurtosis  46.13892  2.390550  2.001203  17.85307  2.444486  14.56928  1.817190  13.68109  13.78579 

          

 Jarque-Bera  7537.244  3.069073  10.46307  1054.121  15.43782  654.5737  5.233808  524.5635  540.3699 

 Probability  0.000000  0.215556  0.005345  0.000000  0.000444  0.000000  0.073029  0.000000  0.000000 

          

 Sum -139.4071  49.22773  34.58723  7.772667  23.76547  81.89470  1563.127  2.888300  18.81230 

 Sum Sq. Dev.  8069.469  3.738950  10.47615  3.722725  8.508135  7.254679  331.7792  0.047416  0.581548 

          

 Observations  89  89  89  89  89  89  89  89  89 

 

Lampiran 5: Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2017

Observations 89

Mean       3.37e-17

Median   0.000000

Maximum  1.388409

Minimum -1.388409

Std. Dev.   0.554718

Skewness  -0.050127

Kurtosis   3.271620

Jarque-Bera  0.310863

Probability  0.856046
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Lampiran 6: Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: PL   

Method: Least Squares   

Date: 08/20/18   Time: 19:19   

Sample (adjusted): 2 134   

Included observations: 68 after adjustments  

Convergence achieved after 5 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.694941 2.201264 2.132839 0.0372 

KK -0.167944 0.584722 -0.287220 0.7750 

KA 0.310300 0.346084 0.896601 0.3736 

KD -0.181476 0.596365 -0.304304 0.7620 

KS 0.768566 0.469505 1.636970 0.1071 

BOPO -3.502555 0.873872 -4.008085 0.0002 

SIZE -0.069707 0.085359 -0.816634 0.4175 

NPL -18.34943 6.622249 -2.770876 0.0075 

CAR -0.616730 1.213085 -0.508398 0.6131 

AR(1) -0.006814 0.016736 -0.407132 0.6854 

     
     
     R-squared 0.427852     Mean dependent var -0.038210 

Adjusted R-squared 0.339070     S.D. dependent var 0.896340 

S.E. of regression 0.728702     Akaike info criterion 2.339950 

Sum squared resid 30.79841     Schwarz criterion 2.666348 

Log likelihood -69.55830     Hannan-Quinn criter. 2.469279 

F-statistic 4.819154     Durbin-Watson stat 2.141993 

Prob(F-statistic) 0.000082    
     
     Inverted AR Roots      -.01   
     
     

 KK KA KD KS BOPO SIZE NPL CAR 

KK  1.000000        

KA  0.315562  1.000000       

KD -0.293272 -0.326226  1.000000      

KS -0.477289 -0.380680 -0.081859  1.000000     

BOPO  0.005704  0.073024  0.077326  0.244930  1.000000    

SIZE  0.174491  0.383500 -0.431189 -0.430240 -0.416395  1.000000   

NPL  0.095957  0.041198 -0.080278  0.093845  0.721676 -0.185348  1.000000  

CAR -0.152554 -0.097170  0.123534  0.019443 -0.057811 -0.293778 -0.128260  1.000000 
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Lampiran 8: Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.892669     Prob. F(1,66) 0.3482 

Obs*R-squared 0.907447     Prob. Chi-Square(1) 0.3408 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/21/18   Time: 10:37   

Sample (adjusted): 2 134   

Included observations: 68 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.761284 1.927061 3.508600 0.0008 

RESID^2(-1) 0.019204 0.020326 0.944812 0.3482 
     
     R-squared 0.013345     Mean dependent var 7.270322 

Adjusted R-squared -0.001605     S.D. dependent var 15.24502 

S.E. of regression 15.25725     Akaike info criterion 8.316957 

Sum squared resid 15363.72     Schwarz criterion 8.382236 

Log likelihood -280.7765     Hannan-Quinn criter. 8.342823 

F-statistic 0.892669     Durbin-Watson stat 1.857987 

Prob(F-statistic) 0.348201    
     
     

Lampiran 9: Hasil Regresi Data Panel 

Dependent Variable: PL   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/21/18   Time: 10:35   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 35   

Total panel (unbalanced) observations: 89  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.862312 15.28035 -0.056433 0.9552 

KK 1.164200 3.335963 0.348985 0.7287 

KA 2.877999 9.270502 0.310447 0.7576 

KD -9.347182 10.74804 -0.869664 0.3890 

KS 2.626812 8.887158 0.295574 0.7689 

BOPO -2.790641 1.008290 -2.767696 0.0081 

SIZE 0.086111 0.635583 0.135483 0.8928 

NPL -57.87362 11.11558 -5.206532 0.0000 

CAR 2.753711 2.479222 1.110716 0.2725 
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 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.996644     Mean dependent var -1.566371 

Adjusted R-squared 0.993580     S.D. dependent var 9.575934 

S.E. of regression 0.767245     Akaike info criterion 2.614277 

Sum squared resid 27.07861     Schwarz criterion 3.816652 

Log likelihood -73.33533     Hannan-Quinn criter. 3.098920 

F-statistic 325.2874     Durbin-Watson stat 3.070495 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Dependent Variable: PL   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/12/18   Time: 21:03   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 86  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.374430 1.481066 6.329515 0.0000 

KK -0.259095 0.435981 -0.594282 0.5541 

KA 0.569702 0.294641 1.933543 0.0568 

KD 0.360624 0.502104 0.718226 0.4748 

KS 1.270837 0.381998 3.326820 0.0013 

EO -7.611030 0.616536 -12.34482 0.0000 

SIZE -0.160867 0.060664 -2.651791 0.0097 

NPL -7.686677 5.315412 -1.446111 0.1522 

CAR -1.216816 0.941722 -1.292119 0.2002 
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Nama    :   Adeline Dwi Irma Putri                                                                                                                                                                                                          

Telfon     :    081314722853                                                                                                                                                  

Email    :   Adelinenst28@gmail.com 

Alamat  :   Perumahan Bumi Malaka Asri 3, Jl,                                                                                                                

                  Bougenville H5/17. Malaka Sari,     

                  Duren Sawit, Jakarta Timur. 13460                                                                 

                    

IKHTISAR                                                                               DATA PRIBADI 

Wanita yang akan menyelesaikan Strata satu (S1) pada tahun ini                Lahir di Jakarta, 28 Mei 1996 sebagai perempuan 

Dengan semangat tinggi untuk menerapkan disiplin ilmu                            Muslim bersuku batak dengan tinggi badan 164cm  

dan aktualisasi Di dunia kerja. Berorientasi kerja tim dan dapat                  dan berat 41 kg, memiliki golongan darah o. 

mengerjakan tugas secara individu dengan penuh tanggung jawab.    

                                     

PENDIDIKAN FORMAL                                                        KEMAMPUAN KOMPUTERISASI 
• Pendidikan Tinggi                                                                                 Microsoft Office Profesional  

Lembaga Akuntansi Indonesia Banking School                                     Ms. Word                                                                                                             

STIE Indonesia Banking School, Jakarta Selatan                                   Ms. Excel 

Sep 2014-Okt,2018                                                                                 Ms. PowePoint 

• Pendidikan SMA                                                                                                                                                                                                                   

Ilmu Pengatuhan Alam                                                                                                               

SMAN 71 Jakarta                                                                                                                        

2010-2014 

• Pendidikan SMP                                   

SMPN 109 Jakarta                                                                                                                      

2007-2010 

• Pendidikan SD 

SD Al-Azhar 13 Rawamangun 
                                                                                                                                                      

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI                                                                       
• Sertifikasi General Banking Level 1 (Lembaga Manajemen Indonesia                                          

Banking School)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 (Lembaga Manajemen Indonesia                                  

Banking School) 

• English of Banking (The British Institue) 

• Pelatihan Mini Bank ( Bank Mandiri) 

• Pelatihan Bela Negara (Rindam Jaya) 
 

ORGANISASI DAN AKTIVITAS AKADEMIS  
• Anggota Tari Saman SMAN 71 Jakarta 

• Panitia pentas seni 2013 SMAN 71 Jakarta 

• Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School 2015/2016 

• Anggota Dekoras Agti 
 

PENGALAMAN MAGANG  
• Bank Indonesia KPW Cirebon (2017) 

• Bank BNI Syariah (2017-2018) 
 

PENGUASAAN BAHASA 
• Bahasa Indonesia (Mendengar : Baik ; Membaca : Baik) 

• Bahasa Inggris (Mendegar : Baik ; Membaca : Baik) 
 

SOTWARE ANAYSIS 
• Eviews 

• IBM SPSS Statistics 
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