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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari komposisi rasio 

bank terhadap profitabilitas dari industri perbankan yang termasuk kategori  Bank 

Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 pada periode 2011 sampai dengan 2015. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 Bank Devisa 

pada BUKU 3. Peneitian dilakukan berdasarkan bank yang terdaftar pada 

Direktorat Perbankan Indonesia (DPI).  

Variabel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rasio bank. 

Terdiri atas Permodalan yang di ukur menggunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Risiko Kredit diukur menggunakan Non Performing Loan (NPL), dan 

Risiko Likuiditas diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Kemudian, 

variabel dependen menggunakan Profitabilitas diukur dengan Return On Assets 

(ROA). 

Penelitian ini telah dianalisis menggunakan program Eviews 7, dengan 

metode Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan Capital Adequacy 

Ratio and Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh singinifkan terhadap 

Profitabilitas. Sementara, Non Performing Loan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas.  

Keywords: CAR, NPL, LDR, Profitabilitas, Risiko 
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Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

 

This research aims to get analyze the influence of bank-specific component 

to profitability of banking industry which category Bank Umum Kegiatan Usaha 

(BUKU) 3 in 2011 until 2015 periods. The number of sample for this research are 

8 banks or Bank Devisa in BUKU 3. The research were conducted at bank listed 

in Direktori Perbankan Indonesia (DPI).  

Independent variable used for this research are based on the ratio of 

banks. There are Capital measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Credit Risk 

measured by Non Performing Loan (NPL), dan Liquidity Risk measured by Loan 

to Deposit Ratio (LDR). Then, depedent variable Profitability measured by Return 

On Assets (ROA). 

This research has been analyzed using Eviews 7 program, for Panel Data 

Regression. The result of this research shows that Capital Adequacy Ratio and 

Loan to Deposit Ratio has insignificance effect to Profitability. Meanwhile, Non 

Performing Loan has significant effect to Profitability.  

Keywords: CAR, NPL, LDR, Profitability, Risk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan 

perekonomian. Hal ini dikarenakan sektor perbankan memiliki fungsi utama yaitu 

sebagai perantara keuangan (financial intermediary). Bank sebagai badan usaha 

kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat, kemudian 

mengalokasikannya kembali dalam bentuk kredit dan jasa lainnya kepada 

masyarakat yang memerlukannya. Sehingga bank dapat memperoleh keuntungan 

(profit) yang menjadi tujuan utamanya (Rivai et al., 2007 hal. 321).   

Tabel 1.1 Data Bank Umum Indonesia 

(dalam miliar rupiah) 

  2012 2013 2014 2015 

Modal 496.629 626.888 694.198 914.657 

Modal Inti 444.545 565.774 694.198 812.590 

Penyaluran Kredit (Non Bank) 2.707.862 3.292.874 3.674.308 4.057.904 

Dana Pihak Ketiga 3.225.198 3.633.968 4.114.420 4.413.056 

Return On Asset 3.11% 3.08% 2.85% 2.32% 

Capital Adequacy Ratio 17.43% 18.13% 19.57% 21.39% 

Loan to Deposit Rasio 83.58% 89.70% 89.42% 92.11% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id) 

  

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai data bank umum di Indonesia, dapat 

diketahui bahwa kinerja bank umum dalam 4 tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan pada sisi permodalan yakni modal, modal inti serta Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau CAR. Peningkatan secara signifikan 
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juga terjadi pada penyaluran kredit kepada pihak ketiga bukan bank, dan jumlah 

dana pihak ketiga. Tercatat kenaikan penyaluran kredit sebesar 11% - 22% kepada 

pihak non bank diiringi dengan peningkatan dana pihak ketiga dan Loan to 

Deposit Ratio. Kinerja keuangan perbankan belum dapat dikatakan mengalami 

peningkatan seluruhnya, karena Return On Asset tahun 2013 sampai dengan 2015 

sempat mengalami penurunan sebesar 0,79% dari 3,11% menjadi 2,32% ditahun 

2015.  

Bank Indonesia mengacu pada PBI No. 14/26/PBI/2012 

mengklasifikasikan bank umum berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan modal 

intinya yang terdiri dari BUKU 4 (Bank Umum Kegiatan Usaha). BUKU 1 untuk 

rentang modal inti kurang dari Rp 1 triliun, BUKU 2 untuk rentang modal Rp 1 

triliun sampai dengan Rp 5 triliun, BUKU 3 untuk rentang modal inti Rp 5 triliun 

sampai dengan Rp 30 triliun, dan BUKU 4 untuk rentang modal inti diatas Rp 30 

triliun.   

Tercatat pada tahun 2013 terdapat 3 bank pada BUKU 3 yang dinobatkan 

sebagai bank terbaik oleh majalah perbankan, Infobank diantaranya adalah Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk dengan modal inti Rp 6,5 triliun, Bank CIMB 

Niaga dengan modal inti Rp 19,55 triliun dan Bank BTN dengan modal inti Rp 

9,03 triliun (dikutip dari bisniskeuangan.kompas.com).  

Tahun 2013, PT Bank Bukopin Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 

934,6 miliar atau tumbuh 11,97 persen dari capaian 2012 yang mencapai Rp 834,7 

miliar (dikutip dari bisniskeuangan.kompas.com). Pada tahun 2013 juga beberapa 
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bank lainnya menyatakan penurunan pertumbuhan laba seperti PT Bank Tabungan 

Negara Tbk mengalami  penurunan 28,59 persen dari Rp 1,56 triliun menjadi Rp 

1,12 triliun. PT Bank CIMB Niaga Tbk turun 49,13 persen dari Rp 4,6 triliun 

menjadi Rp 2,34 triliun. PT Bank Danamon Tbk turun 36 persen dari Rp 4,02 

triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Beberapa bank umum lainnya yang juga mengalami 

penurunan pertumbuhan profit akan dijelaskan dalam tabel berikut.  

Tabel 1.2 Growth profit pada Bank Umum di Indonesia 

No. Nama Bank 2012 2013 2014 

1 OCBC NISP 21,63% 24,83% 16,58% 

2 Bank Mizuho 25,5% 51,4% 42,1% 

3 Bank Jabar Banten 23,95% 15,34% -18,62% 

4 Bank Danamon 19,37% 1,02% -35,50% 

5 BTPN 41,35% 7,69% -12,30% 

6 Bank Bukopin 12,96% 11,58% -22,24% 

7 Bank Pan Indonesia 0,46% 7,73% 5,22% 

8 CIMB NIAGA 33,77% 1,09% -45,44% 

9 BTN 21,93% 14,53% -28,59% 

10 Bank Mega 28,33% -61,90% 14,19% 

11 Bank Permata 18,26% 26,15% -8,05% 

12 Maybank Indonesia 80,47% 29,66% 54,64% 

13 DBS Bank  61% 6,42% -46,2% 

    Sumber : www.idx.co.id 

 

Tabel 1.2 menjelaskan tentang pertumbuhan profit pada 13 Bank Umum di 

Indonesia antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2013 dan 

2014 hampir rata-rata bank mengalami  pertumbuhan laba yang menurun bahkan 

minus yang artinya bank tersebut tidak mendapatkan keuntungan, kecuali Bank 

Mega yang mengalami kenaikan pada tahun 2014 dari -61,90 persen hingga 

mencapai 14,19 persen.  Begitu juga dengan Maybank Indonesia yang mengalami 

pertumbuhan laba dari 29,66% ditahun 2013 hingga 54,64% ditahun 2014. 
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Peningkatan pertumbuhan laba tahun 2013 dialami 4 dari 13 bank umum, 

sedangkan peningkatan pertumbuhan laba tahun 2014 hanya dialami 2 dari 13 

bank umum. Berdasarkan tabel 1.2 lebih banyak bank umum yang mengalami 

penurunan pertumbuhan laba.  

Tahun 2014, PT Bank Danamon Indonesia Tbk melaporkan laba bersih 

perseroan mencapai Rp 875 miliar. Pertumbuhan laba perseroan tersebut 

melambat sebesar 16 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Perlambatan pendapatan bersih perseroan tersebut disebabkan beban bunga 

mengalami peningkatan sebesar 51 persen. Tahun 2015, PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada membukukan laba bersih sebesar Rp 

1,38 triliun. Setelah 2 tahun sebelumnya mengalami penurunan.  

Penyebab dari menurunnya laba bank ditahun 2013 dan 2014 dikarenakan 

kenaikan BI Rate atau suku bunga acuan pada Juni 2012 hingga Juni 2013 

(dikutip dari bisniskeuangan.kompas.com). BI Rate merupakan suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate ditetapkan melalui Rapat 

Dewan Gubernur (RDG) yang diadakan sebulan sekali atau jika terdapat kondisi 

darurat akan ditetapkan pada RDG mingguan. Perubahan BI Rate dilakukan 

secara bertahap dalam kelipatan 25 bps (basis poin). Namun dapat juga dilakukan 

lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps jika kondisi menunjukkan intensi Bank 

Indonesia yang lebih besar dalam pencapaian sasaran inflasi (ww w.bi.go.id). 

 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016

http://www.bi.go.id/


5 

 

  

Indonesia Banking School 

 

Tabel 1.3 Fluktuasi BI Rate 

BI RATE 

Bulan/Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

Januari 6.50 6 5.75 7.50 7.75 

Fabruari 6.75 5.75 5.75 7.50 7.50 

Maret 6.76 5.75 5.75 7.50 7.50 

April 6.77 5.75 5.75 7.50 7.50 

Mei 6.78 5.75 5.75 7.50 7.50 

Juni 6.79 5.75 6 7.50 7.50 

Juli 6.80 5.75 6.50 7.50 7.50 

Agustus 6.81 5.75 7 7.50 7.50 

September 6.82 5.75 7.25 7.50 7.50 

Oktober 6.50 5.75 7.25 7.50 7.50 

November 6 5.75 7.50 7.75 7.50 

Desember 6 5.75 7.50 7.75 7.50 

Sumber : Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) 

 

Tabel 1.2 menggambarkan fluktuasi BI Rate per bulan dalam waktu 5 

tahun terakhir. Angka BI Rate terus meningkat dari 2012 sampai 2013. Sehingga 

pada Kuartal-III 2013 BI Rate  meningkat perlahan mencapai 7,25 persen dan 

kestabilan dicapai ketika memasuki tahun 2014 dengan angka sebesar 7,50 persen 

hingga akhir ditahun 2015. Kenaikan BI Rate 2013 dan 2014 ini berimbas kepada 

penyaluran kredit pada sektor perbankan yang menjadi lambat, ditambah dengan 

jumlah dana pihak ketiga yang menurun (dikutip dari 

bisniskeuangan.kompas.com).  

Jika angka BI Rate meningkat maka masyarakat akan lebih memilih untuk 

tidak mengajukan kredit karena bunga yang tinggi beresiko pada nasabah yang 

kesulitan membayar hutangnya dan akhirnya akan meningkatkan rasio kredit 

bermasalah (non performing loan). Disisi lain naiknya BI Rate menyebabkan 

Loan  to Deposit Ratio menurun, karena dana yang terhimpun meningkat namun 

intensitas penyaluran kreditnya menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 

karena masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan dananya dengan 
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pengaharapan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun bank memiliki 

kecemasan tersendiri yakni ketika BI Rate naik maka bunga pengembalian DPK 

akan ikut naik, sehingga bank harus siap dengan DPK yang telah jatuh tempo 

bunganya.  

Jadi berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

sebuah gap antara angka ROA yang semakin menurun setiap tahunnya  dan 

diiringi dengan kenaikan modal bank, angka loan to deposit ratio, dan penyaluran 

kredit non bank. Dikutip dari  bisniskeuangan.kompas.com memang penurunan 

laba bersih (profit) diakibatkan oleh angka BI Rate yang meningkat 3 tahun 

terakhir ini. Namum jika dilihat kembali apakah terdapat pengaruh secara 

langsung atas peningkatan permodalan, angka loan to deposit ratio, dan 

penyaluran kredit non bank terhadap penurunan profit bank secara langsung tanpa 

adanya peran BI Rate.   

Tujuan utama perbankan adalah mencapai profit yang maksimal. 

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba 

(Gibson, 2011 hal. 8). Untuk mengukur profitabilitas bank biasanya menggunakan 

rasio profitabilitas, karena rasio profitabilitas mencakup rasio utang, rasio 

aktivitas maupun rasio likuiditas yang terdiri atas Return on Equity dan Return on 

Asset. ROA bank adalah suatu indikator efisisensi manajerial, karena dapat 

mengindikasikan kemampuan manajemen dari bank menghasilkan pendapatan 

dari asetnya (Rose, 2013 hal. 172). 
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Dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia 

menggunakan nilai ROA suatu bank. Keterkaitan ROA dengan profitabilitas bank 

dinilai baik apabila ketika ROA suatu bank tinggi maka tingkat kemampuan bank 

menciptakan laba  juga tinggi. Semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja 

laba perusahaan yang semakin membaik.  

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki otoritas perbankan 

menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang 

harus dipertahankan oleh setiap bank. Ukuran kecukupan permodalan minimum 

bank bisa disebut juga sebagai Capital Adequacy Ratio atau CAR. Menurut 

Standard Bank for International Settlements, setiap negara dapat melakukan 

penyesuaian dalam menetapkan prinsip – prinsip perhitungan CAR dengan 

menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing – masing negara (Margaretha & 

Setiyaningrum, 2011 hal. 48). Bank Indonesia telah menetapkan melalui PBI No. 

15/2/PBI/2013, bahwa rasio kewajiban penyediaan modal minimum berdasarkan 

profil risiko peringkat 1 (satu) adalah sebesar 8%. CAR pada dasarnya suatu 

ukuran modal yang diharapkan dapat menjamin bahwa bank yang beroperasi 

secara internasional maupun nasional akan beroperasi secara sehat. Bank yang 

menjaga rasio CAR nya tetap pada angka 8% dapat dinyatakan sebagai bank yang 

sehat (Margaretha & Setiyaningrum, 2011 hal. 48).  

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sukarno & Syaichu (2006) 

dan Pasaribu & Sari (2011) mengenai permodalan mendapatkan hasil bahwa CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadar ROA. Namun hasil yang berbeda 
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didapatkan oleh Afriyie & Atokey (2013), Antoni & Nasri (2015) dan Gizaw et al. 

(2014) dimana CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA.  

Bank sebagai instansi yang memiliki izin untuk melakukan berbagai 

kegiatan usaha memiliki peluang yang besar dalam memperoleh keuntungan. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan pasti selalu 

dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Karena, pada dasarnya risiko tersebut 

dapat ditemukan disetiap kegiatan usaha bank yang dijalankan. Risiko yang terjadi 

berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank dan menurunkan profitabilitas jika 

tidak diidentifikasi serta dikelola sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bank 

harus mengenali setiap risiko – risiko yang mungkin akan timbul dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Idroes, 2008 hal. 21). Risiko perbankan 

menurut Fahmi (2015 hal. 101), merupakan risiko yang dialami oleh sektor bisnis 

perbankan sebagai bentuk terhadap berbagai pengambilan keputusan seperti, 

penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, transaksi valuta asing dan keputusan 

finansial lainnya.  

Penyaluran kredit merupakan salah kegiatan usaha yang mendominasi 

dalam pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit 

mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank (Siamat, 2005 hal. 349). Akan 

tetapi dalam pemberian kredit terdapat risiko yang berpotensi menimbulkan 

kerugian bank ketika nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya, yaitu risiko 

kredit. Risiko Kredit dapat diketahui dengan mengukur Non Performing Loan 

(NPL) dari bank tersebut. Menurut PBI No. 13/3/PBI/2011, rasio NPL yang sehat 

adalah sebesar 5%. 
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Ketika kualitas kredit menurun atau terjadi peningkatan kredit bermasalah, 

hal tersebut dapat membawa pengaruh negatif terhadap bank selaku kreditor. 

Kredit bermasalah pada suatu saat akan menimbulkan kerugian pada bank, baik 

disebabkan bunga yang tidak dibayar (bank kehilangan pendapatan) maupun 

pokok yang tidak terbayar (bank harus mengganti dana deposan yang terpakai). 

Keduanya menimbulkan beban pada Bank dan mengurangi laba bank (Taswan, 

2010). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Idris et al. (2011) bahwa 

NPL berpengaruh NPL negatif dan signifikan terhadap ROA. Namun hasil yang 

berbeda dinyatakan oleh Buchary (2015) dan Afriyie & Atokey (2013) bahwa 

NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/16/DPNP, salah satu risiko 

yang dihadapi Bank dalam kegiatan usahanya adalah Risiko Likuiditas yaitu 

risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang 

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

Ketidakmampuan bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang 

jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin 

meningkatkan risiko likuiditas, dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek-aspek 

keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Dalam 

penelitian ini risiko likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), yaitu 

pengukuran seberapa besar dana bank disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi 

semakin tinggi LDR, seharusnya laba bank akan semakin meningkat. Beberapa 

penelitian terdahulu LDR terhadap ROA yang dilakukan oleh Pasaribu & Sari 
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(2011) dan Sukarno & Syaichu (2006) mendapatkan hasil positif dan signifikan. 

Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh Gizaw et al. (2014) dan 

Anthanasoglou (2006) bahwa LDR pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

ROA.  

Penelitian ini akan berfokus pada Bank dengan kategori BUKU 3 yang 

memiliki modal inti diantara Rp 5.000.000.000.000 sampai dengan Rp 

30.000.000.000.000 sebagai populasinya. Pemilihan BUKU 3 sebagai populasi 

dikarenakan kegiatan usaha yang dijalankannya mencakup semua yang diizinkan 

Bank Indonesia dan tidak melewati batas aturan yang ditetapkan seperti yang 

disebutkan dalam PBI No. 14/26/PBI/2012 Pasal 4. Namun pada BUKU 3 segala 

bentuk transaksi dan jaringan kantor cabang hanya diperbolehkan dalam wilayah 

regional asia. Perbedaannya dengan BUKU 1 dan 2 selain jumlah modal inti yang 

lebih kecil yakni hanya diperbolehkan melakukan transaksi dari dan ke wilayah 

nasional. Hal ini yang membuat penulis menyadari bahwa bank yang memiliki 

jaringan transaksi lebih luas pastinya akan dihadapkan dengan risiko yang lebih 

besar serta keuntungan (profit) yang tinggi.  

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan data yang tersedia, penelitian 

ini akan menggunakan Permodalan yang diproksikan oleh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Risiko Likuiditas diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dan Risiko Kredit diproksikan  dengan Non Performing Loan (NPL) untuk 

digunakan sebagai variabel independen. Penelitian ini berniat untuk meneliti 

pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap profitabilitas, sehingga penelitian ini 

mengambil judul “Analisis Pengaruh Permodalan, Risiko Kredit, dan Risiko 
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Likuiditas terhadap Profitabilitas Pada Bank Dengan Kategori BUKU 3 

Periode 2011 - 2015”.  

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah disebutkan, maka  peneliti melakukan 

pembatasan masalah dengan tujuan agar pembahasan ini tidak terlalu luas. 

Batasan masalah tersebut antara lain : 

1 Penelitian ini hanya dilakukan pada bank dengan kategori Bank Umum 

menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 yang terbagi atas 10 Bank Nasional 

dan 5 bank Asing dengan periode Laporan Keuangan tahun 2011 sampai 

dengan 2015.  

2 Profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio 

Return on Asset (ROA). 

3 Variabel yang dianggap mempengaruhi Profitabilitas dibatasi pada 

Permodalan, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang ingin diteliti adalah 

apakah Permodalan, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas mempengaruhi 

profitabilitas sebuah bank, sehingga rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh Permodalan terhadap Profitabilitas? 

2. Apakah terdapat pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas? 

3. Apakah terdapat pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan 

penulisan penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Permodalan terhadap 

Profitabilitas pada bank dengan kategori BUKU 3 periode Laporan 

Keuangan 2011-2015. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap 

Profitabilitas pada bank dengan kategori BUKU 3 periode Laporan 

Keuangan 2011-2015. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Risiko Likuiditas 

terhadap Profitabilitas pada bank dengan kategori BUKU 3 periode 

Laporan Keuangan 2011-2015. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu: 

1. Bagi Akademisi 

Adanya peneilitian ini dapat diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan 

pengalaman mengenai perbankan serta referensi yang dapat dijadikan 

sebagai informasi bagi penelitian sebelumnya. 

2. Bagi Praktisi 

Untuk praktisi dalam dunia Perbankan penelitian ini bermanfaat untuk 

membantu mengambil keputusan dan masukan untuk mengambil 
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keputusan yang terkait dengan bidang keuangan dan perbankan tentang 

bagaimana pengaruh permodalan, risiko kredit dan risiko likuiditas 

terhadap profitabilitas yang dapat menambah wawasan pengetahuan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penulisan 

makalah, tujuannya, pokok masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah serta 

manfaat penulisan makalah. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab II ini berisikan teori-teori mendasar yang terkait dengan pokok 

masalah, penelitian terdahulu yang mendasari teori terkait dan juga kerangka 

penelitian yang akan dibahas pada makalah ini. 

 

BAB III Metodologi Penelitia 

Bab ini merupakan uraian mengenai  pemilihan objek penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, data yang akan diolah, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan. 

 

BAB IV Analisa dan Pembahasan 

Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti 

dan hasil serta interpretasi dari hasil analisis penelitian tersebut. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari 

hasil penelitian, serta masukan-masukan sebagai saran kepada pihak-pihak yang 

terkait. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba (Gibson, 2011 hal. 8). Salah satu tujuan utama bank adalah mencapai 

keuntungan yang optimal dari setiap kegiatan usahanya. Untuk itu setiap bank 

akan selalu berusaha untuk meningkatkan keuntungannya (profit). Apabila bank 

berhasil mencapai keuntungan optimalnya, dapat dikatakan bahwa bank tersebut 

mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif juga efisien, 

sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila 

sebuah bank memiliki tingkat keuntungan (profit) yang rendah artinya bank 

tersebut tidak mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik, 

sehingga tidak mampu menghasilkan laba yang tinggi. Hery (2015 hal. 192) 

menyebutkan dalam bukunya, bahwa sumber daya yang diolah dalam 

menghasilkan profitabilitas adalah kegiatan penjualan, penggunaan aset, dan 

penggunaan modal.  

Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan, kombinasi 

efek likuiditas, manajemen aktiva, utang pada hasil operasi dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh pendapatan (Brigham & Houston, 

2006 hal. 107). Pendapatan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh utang dan ekuitas pembiayaan. Selain itu juga mempengaruhi posisi
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likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Oleh karena itu, 

baik kreditur maupun investor tertarik untuk mengevaluasi daya profitabilitas 

suatu perusahaan (Kieso et al., 2011 hal. 671). 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas yang 

sering dikenal sebagai rasio rentabilitas, dapat pula berguna untuk mengukur 

tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasionalnya (Hery, 2015 hal. 

192).  

Tujuan dan mafaat profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2015 

hal. 192-193) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan pada tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih 

5. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih 

6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih 

7. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan 

dihasilkan dari setiap rupiah yang terdapat dalam total aset 

8. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan 

dihasilkan dari setiap rupiah yang terdapat dalam total ekuitas 
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Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan akan mampu mendapatkan 

profitabilitas yang tinggi apabila mempertimbangkan beberapa faktor sebagai 

berikut (Rose & Hudgins, 2013 hal. 181):  

1. Cermat dalam memanfaatkan financial leverage. 

2. Cermat dalam memanfaatkan operating leverage dari aset tetap 

3. Pengendalian terhadap beban operasional (biaya operasional) 

4. Manajemen yang baik terhadap portofolio aset agar kebutuhan 

likuiditas dapat  terpenuhi dengan tetap mendapatkan laba yang tinggi. 

5. Pengendalian terhadap eksposur risiko, agar risiko kerugian dapat 

diminimalisir sekecil mungkin. 

Menurut Tandelilin (2010), faktor penentu profitabilitas terbagi atas 2 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal terdiri atas 

pengaruh pasar dan ekonomi makro dimana data yang diambil dari luar 

perusahaan. Sebagai contoh variabel yang digunakan adalah laju inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, market stucture, dsb. Selanjutnya faktor internal menurut 

Fahmi (2011), merupakan pengaruh yang ditunjukkan dari dalam perusahaan itu 

sendiri. Variabel yang digunakan diambil dari berbagai rasio pengukuran dari 

laporan keuangan maupun laporan tahunan.  

Didiukung penelitian yang dilakukan oleh Sastrosuwito & Suzuki (2012), 

Antoni & Nasri (2015), Athanasoglou et. al. (2006), dan Idris et. al. (2006) 

menyatakan bahwa faktor internal terlihat dari perhitungan rasio keuangan bank 

atau bank-specific, sedangkan faktor eksternal dari pihak luar terdiri atas industry-
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related, dan macroeconomic. Indikator dari bank-specific terdiri atas Risiko 

Kredit, Efisiensi Operasional, Income Diversification (ID), Permodalan, 

Likuiditas, Ukuran Bank (Size), Good Corporate Government, dan Loan Intensity. 

Untuk industry-related dapat diukur menggunakan level konsentrasi Herfindahl-

Hirschman Index (HHI). Terakhir macroeconomic memiliki indikator, yaitu 

Market Structure, Pertumbuhan PDB, Inflasi dan Pendapatan per Kapita Riil. 

Namun dalam penelitian ini hanya akan menggunakan pengukuran bank-specific 

khususnya, dikarenakan perhitungan yang umum dan keterbatasan data.  

Perusahaan yang melaporkan keuntungan (profit) yang lebih tinggi, 

pastinya harus mengambil risiko yang lebih besar, harga aset dan kewajiban yang 

lebih baik atau menyadari adanya keunggulan biaya dibandingkan dengan rekan-

rekannya (MacDonald & Koch, 2006 hal. 69). Sehingga dapat disimpulkan, 

bahwa setiap perusahaan yang memiliki keuntungan (profit) tinggi akan 

memberikan tingkat pengembalian (return) yang tinggi. Hal ini dapat 

menimbulkan risiko yang tinggi juga bagi perusahaan (Van Horne & Wachowiz, 

2005 hal. 309). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP profitabilitas 

untuk industri perbankan dapat diukur dengan 2 cara, yaitu: 

1. Return On Assets (ROA) 

Diukur dengan rumus:  

  =    −       % 
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Return On Assets secara umum digunakan sebagai indikator dari 

manajemen efisiensi yang mengindikasikan seberapa kemampuan 

sebuah manajemen dapat mengubah asset menjadi pendapatan bersih 

(Rose & Hudgins, 2013 hal. 172). Laba sebelum pajak merupakan laba 

rugi bank tahun berjalan yang disetahunkan.  

 

2. Net Interest Margin (NIM) 

Diukur dengan rumus:  

 �  =   −       % 

Net Interest Margin digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pembagian antara pendapatan bungan dan beban bunga manajemen 

yang mampu dicapai dengan pengawasan terhadap pendapatan dari 

aset bank dan pencarian sumber termurah pendanaan (Rose & 

Hudgins, 2013 hal. 172). Pendapatan bunga bersih merupakan 

pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga disetahunkan.  

 

Penelitian perihal alat pengukuran profitabilitas bank umumnya 

menggunakan rasio Return on Asset, Return on Equity  atau Net Interest Margin 

sebagai variabel dependen (Rose & Hudgins, 2013). Namun penelitian ini akan 

menggunakan pengukuran Return on Asset sebagai variabel dependen.  

Pemilihan ROA sebagai proksi dari profitabilitas dikarenakan, ROA 

menunjukkan hasil pengembalian atas aset yang artinya ROA dapat mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap satu rupiah 
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dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset 

berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset. Bila terdapat penurunan ROA dari tahun 

sekarang dengan tahun sebelumnya, artinya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Disebabkan oleh aktivitas penjualan yang belum optimal, 

banyak aset yang kurang produktif, kurang memanfaatkan total aset yang tersedia 

secara maksimal untuk menciptakan penjualan, dan terlalu besarnya beban 

operasional (Hery, 2015 hal. 193-194).  

 

2.1.2 Permodalan 

Modal adalah faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha 

dan menampung kerugian. Agar suatu bank mampu berkembang bersaing secara 

sehat maka permodalannya perlu disesuaikan dengan standart internasional atau 

BIS (Bank for International Settlements) (Rivai et al., 2007 hal. 709). 

Modal bank dibagi menjadi Tier 1 dan Tier  2. Modal Tier 1 adalah modal 

primer atau modal inti. Sedangkan modal Tier 2 adalah modal pelengkap. Total 

modal bank didefinisikan sebagai jumlah dari modal Tier 1 dan modal Tier 2. 

Modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan 

umum, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Modal pelengkap terdiri atas 

cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal 

pinjaman, dan pinjaman subordinasi (Rivai et al., 2007 hal. 709-710). 
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Fungsi permodalan menurut (Saunders & Cornett, 2006 hal. 567), yaitu:  

1. Untuk menyerap kerugian yang tidak terduga dengan cukup 

margin untuk menginspirasi kepercayaan diri dan 

memungkinkan perantara keuangan untuk melanjutkan 

kelangsungan. 

2. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, 

pemegang obligasi, dan kreditur dalam hal kepailitan, dan 

likuidasi. 

3. Untuk melindungi dana asuransi perantara keuangan dan para 

pembayar pajak. 

4. Untuk melindungi perantara keuangan pemilik terhadap 

kenaikan premi asuransi. 

5. Untuk mendanai cabang dan investasi riil lainnya yang 

diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan. 

Pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor permodalan antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap komponen – komponen sebagai berikut 

(Triandaru & Budisantoso, 2006 hal. 53): 

1. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku; 

2. Komposisi permodalan; 

3. Proyeksi KPMM; 

4. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank; 
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5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang 

berasal dari keuntungan (laba ditahan); 

6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 

7. Akses kepada sumber permodalan; dan 

8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan. 

Menurut lampiran I.4 Surat Edaran 13/24/DPNP Tahun 2011 yang 

berisikan tentang penilaian faktor permodalan, terdapat 4 rasio yang mewakili 

pengukuran factor permodalan. 

Kecukupan pemenuhan modal terhadap ketentuan yang berlaku dihitung 

sebagai berikut : 

   = % 

atau 

   =  �     % 

 

Perhitungan ini biasa disebut Capital Adequacy Ratio. ATMR atau Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia 

mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM).  

Dalam penelitian ini akan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

yaitu perbandingan antara modal dan ATMR sebagai variabel independen. CAR 

adalah indikator kecukupan permodalan yang digunakan untuk menilai kesehatan 

suatu bank. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang 

diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari pergerakan aktiva 

bank yang pada dasarnya sebagian besar aset sumber dananya berasal dari dana 
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pihak ketiga atau masyarakat. Apabila CAR suatu perusahaan meningkat, maka 

kemampuan bank untuk menanggung risiko dari pembiayaan tersebut juga 

meningkat. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2013, ketika CAR 

suatu bank tidak mencapai minimumnya yaitu, 8% artinya bank dinilai memiliki 

potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.  

 

2.1.3. Manajemen Risiko 

Bank yang memiliki profitabilitas tinggi akan memberikan return yang 

tinggi, namun bersamaan itu pasti memiliki tingkat risiko yang tinggi pula. 

Sebuah konsep “high risk, high return” terkenal dikalangan industri keuangan 

maupun industri lainnya. Konsep tersebut memiliki arti bahwa jika seseorang 

ingin mencapai hasil yang tinggi atau besar, maka akan dihadapkan dengan risiko 

yang tinggi atau besar pula (Rejda, 2012 hal. 42). Namun dapat juga berarti 

sebuah bank yang menghasilkan tingkat return tinggi, maka bank juga akan 

menghadapi tingkat risiko yang tinggi. Tingkat return tinggi didapatkan melalui 

profitabilitas yang besar.  

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009, risiko 

adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. 

Didefinisikan oleh Rejda (2012, hal. 3), risiko sebagai uncertainty concerning the 

occurrence of a loss”, yakni suatu ketidakpastian atas terjadinya kerugian. 

Maksudnya adalah suatu kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang 

mana berpotensi menimbulkan kerugian jika tidak ada antisipasi dan tidak adanya 

pengelolaan terhadap risiko tersebut. Risiko dapat dapat ditemukan dalam hal 
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apapun dan dimana saja, risiko itu sendiri dapat timbul kapan saja. Termasuk 

dalam industri perbankan yang juga memiliki risiko dalam setiap kegiatan yang 

dilakukannya. 

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 menyatakan bahwa, 

Manajemen Risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi mengukur, memantau dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari seluruh kegiata usaha bank. Jadi manajemen risiko 

merupakan kegiatan dalam mengidentifikasirisiko kerugian yang kemungkinan 

dihadapi oleh suatu perusahan dan kemudian memilih cara yang paling tepat 

untuk mencegah (mitigation) risiko tersebut (Rejda, 2012 hal. 42).  

Istilah risiko sendiri memiliki arti yang berbeda, tergantung objek dan 

konteksnya, jadi para manajer dalam dunia perbankan menggunakan “loss 

exposure” untuk mengidentifikasi potensi kerugian. Exposure adalah sumber 

risiko yang kemungkinan besar disebabkan peristiwa yang telah terjadi. 

Proses dalam manajemen risiko terbagi atas 4 tahap, yaitu: 

mengidentifikasi eksposur kerugian, menganalisa eksposur kerugian, memilih 

teknik dalam menanggulangi risiko, dan terakhir melaksanakan dan memantau 

kegiatan manajemen risiko. Terdapat 2 pilihan teknik dalam menanggulangi 

eskposur kerugian, yaitu: risiko pengendalian (risk control) dan risiko pembiayaan 

(risk financing). Risiko pengendalian merujuk pada teknik menanggulangi dalam 

mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian, sedangkan risiko pembiayaan 

mengacu pada teknik menanggulangikerugian pada pendanaan (Rejda, 2012 hal. 
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43-45). Dalam penelitian ini akan membahas lebih kepada risiko pembiayaan, 

yang mana diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 

tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. 

 

2.1.3.1. Profil Risiko 

Mengacu pada perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 

11/25/PBI/2009 menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang 

penilaian tingkat kesehatan bank umum terdapat 8 macam risiko yang dapat 

ditemukan dalam industri bank, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko 

Pasar, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan 

Risiko Kepatuhan.  

1. Risiko Kredit, merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. 

2. Risiko Likuiditas, merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memebuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

3. Risiko Pasar, merupakan risiko akibta pada neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 

keseluruhan dari kondisi pasar. 

4. Risiko Operasional, merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 
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dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank. 

5. Risiko Hukum, merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis. 

6. Risiko Reputasi, merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber. 

7. Risiko Stratejik, merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam 

pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta 

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

8. Risiko Kepatuhan, merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku. 

Dalam sub bab berikutnya akan dibahas lebih lanjut apa saja yang 

menimbulkan risiko kredit dan risiko likuiditas beserta alat ukur yang dapat 

digunakan menurut SEBI 13/24/DPNP Tahun 2011 dan  SEBI No. 6/23/DPNP 

Tanggal 31 Mei 2004. 

 

2.1.3.1.1 Risiko Kredit 

Risiko kredit atau default risk merupakan suatu potensi kerugian akibat 

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang 

diperoleh dari bank serta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan (Siamat, 2005 hal. 280). Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai 

aktivitas fungsional bank seperti perkredian (penyediaan dana), treasurry dan 
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investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book, 

maupun trading book (Ali, 2006 hal. 373-374). 

Hal – hal yang memicu kemungkinan timbulnya risiko antara lain adalah 

analisis kredit yang tidak sempurna, monitoring proyek – proyek yang dibiayai, 

penilaian dan peninjauan agunan, penyelesaian kredit bermasalah, penilaian 

pembelian surat berharga, dan penetapan limit untuk seluruh eksposure kepada 

setiap individu (Hasibuan, 2007 hal. 175). Selain itu risiko kredit bisa disebabkan 

oleh faktor nasabah sebagai peminjam dengan adanya bahaya moral dan pilihan 

merugikan. Peminjam dengan risiko tinggi berharap akan mendapatkan hasil 

pengembalian yang tinggi juga (high risk, high return), namun untuk 

mendapatkannya mereka melakukan pilihan merugikan. Setelah mendapatkan 

pinjaman, masalah bahaya moral muncul karena peminjam memiliki intensi untuk 

menginvestasikan dana pinjamannya ke investasi yang menurutnya memberikan 

pengembalian yang tinggi (Silvanita, 2008 hal. 28). 

Menurut lampiran I.1.2 Surat Edaran  Bank Indonesia 13/24/DPNP Tahun 

2011 yang berisikan tentang penilaian risiko kredit, terdapat 2 jenis penilaian yang 

digunakan untuk mengukur risiko kredit suatu bank salah satunya yang paling 

cocok digunakan adalah kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan. 

1.   =   �  ��  � � �  � �� �   �  ��  � % 

Aset kualitas rendah adalah seluruh aktiva Bank baik secara 

produktif dan non produktif yang memiliki kualitas Dalam 

Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. 
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TRA atau Transaksi Rekening Administratif kualitas rendahterdiri 

atas irrevocable LC.  

 

2.   =          � % 

Aset produktif bermasalah adalah asset produktif yang memiliki 

kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aset. 

 

3.    =      � % 

Agunan yang diambil alih menurut PBI No. 14/15/PBI/2012, 

adalah aset yang diperoleh bank, baiki melalui pelelangan maupun 

diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh 

pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang 

dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi 

kewajibannya kepada bank. 

 

4.   =  �  � � �  � �  � �  �   % 

Kredit kualitas rendah adalah seluruh kredit kepada pihak ketiga 

non bank yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet serta termasuk juga 

didalamnya kredit direstrukturisasi kualitas kredit. 

 

5.    =     % 
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Rasio biasa disebut Non Perfoming Loan atau rasio kredit 

bermasalah. Non Performing loan dapat diketahui berdasarkan 

kolektibilitasnya. Golongan koletibilitas yang dapat dikategorikan 

kredit bermasalah adalah Kurang Lancar (Substandard), Diragukan 

(Doubtful), dan Macet (Loss). 

 

6.   =  �  � � � − ��� �  � � �� �  � − ��� �  � � �  � % 

CKPN atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai adalah penyisihan 

yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah 

penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.  

 

Penelitian ini akan menggunakan Non Performing Loan sebagai alat ukur 

dari risiko kredit. Rasio Non Performing Loan yaitu perbandingan antara jumlah 

kredit bermasalah terhadap jumlah total kredit yang diberikan. Rasio ini 

mengindikasikan semakin tingginya rasio NPL semakin buruk kualitas kreditnya 

(Taswan, 2010 hal. 166). Non Performing Loan merupakan rasio yang 

mencerminkan risiko pembiayaan pada kredit macet. 

Penyebab kredit macet terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal terdiri atas permasalahan kebijakan perkreditan yang 

ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya 

sistem administrasi dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit, dan 

itikad kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor ektsternal terdiri atas 

penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit, pemanfaatan 
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iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha yang 

dimiliki debitur, dan debitur mengalami musibah (Siamat, 2005 hal. 360-362).  

 

2.1.3.1.2. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank dalam menyediakan 

alat–alat likuid untuk dapat memenuhi kewajiban hutang – hutangnya dan 

kewajiban lain serta kemampuan memenuhi permintaan kredit yang diajukan 

tanpa terjadinya penangguhan (Hasibuan, 2007 hal. 173). Jadi risiko likuiditas 

adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang telah jatuh tempo (Ali, 2006: 374).  

Menilai risiko likuiditas tak lepas dari peranan likuiditas bank itu sendiri. 

Likuditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2015 hal. 119). Dalam kegiatan likuiditas 

dapat terjadi 2 macam risiko yaitu, risiko kelebihan dana dan risiko kekurangan 

dana. Ketika dana dalam bank banyak yang menganggur (idle) atau tidak jalan, 

sehingga menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi dapat dinyatakan 

bank mengalami risiko kelebihan dana. Namun pada saat dana yang tersedia untuk 

melengkapi kebutuhan kewajiban jangka tidak terpenuhi artinya bank mengalami 

risiko kekurangan dana (LSPP-IBI, 2012 hal. 113).  

Likuiditas suatu bank dengan risiko likuiditas dan profitabilitas bank 

adalah berbanding terbalik (Van Horne & Wachowiz, 2005). Likuiditas bank yang 

tinggi akan menghasilkan profit yang rendah, sebaliknya ketika tingkat likuiditas 

rendah maka akan menghasilkan profit yang tinggi. Bank yang memiliki likuiditas 
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tinggi, aktivanya relatif lebih besar pada aktiva jangka pendek. Sedangkan bank 

dengan likuiditas rendah, porsi dananya lebih banyak tertanam pada aktiva jangka 

panjang. Semakin banyak dana mengendap di kas, semakin likuid bank tersebut 

(Taswan, 2010 hal. 245). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa likuiditas 

merupakan unsur penting bagi bank. Karena dengan likuiditas yang cukup maka 

bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini 

juga dapat menambah kepercayaan masyarakat untuk menjaminkan dananya di 

bank (Latumaerissa, 2011 hal. 143). Semakin tingginya rasio LDR, meningkatkan 

likuiditas bank  dan risiko likuiditas yang ditanggung oleh bank akan menjadi 

makin kecil (Suciati, 2015). 

Risiko likuiditas dapat terjadi karena ketidakpastiannya waktu dan berapa 

jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah (Siamat, 2005 hal. 

280). Hal tersebut dapat berakibat pada ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban deposan atau untuk mendanai peningkatan aset saat jatuh temponya 

tanpa menimbulkan biaya ataupun kerugian (Iqbal, 2012 hal. 55). Beberapa 

masalah dipicu oleh kesalahan yang terdapat di manajemen likuiditas sebuah bank 

ketika memiliki cadangan yang rendah, atau kesalahan dalam manajemen aset 

yang melakukan investasi beresiko tinggi agar mendapatkan pengembalian yang 

lebih tinggi (Silvanita, 2009 hal. 29).  

Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut (Ali, 2006 hal. 374-

375): 
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1. Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak 

mampu melakukan offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena 

kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di 

pasar (market disruption).  

2. Risiko likuditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak 

mampu melakukan mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan 

dari sumber dana lainnya.  

Penelitian ini akan memfokuskan pada risiko likuditas pendanaan yang 

berada di bank. Menurut Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 

6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004, terdapat 5 komponen kuantitatif yang dapat 

digunakan untuk menilai risiko likuiditas yang terjadi dalam suatu bank. 

1. Aktiva likuid yang kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva 

likuid yang kurang dari 1 bulan  < 1 �� � <   1 �� � � % 

Dihitung berdasarkan posisi bulan penilaian. Aktiva likuid kurang dari 

sebulan terdiri atas kas, giro BI, SBI, dan aktiva antarbank (giro, call 

money, dan deposit on call). Sedangkan pasiva likuid yang kurang dari 

sebulan terdiri atas giro, tabungan, deposito, kewajiban segera, 

kewajiban pada bank lain (giro, call money, dan deposit on call).  

 

2. 1-Month maturity Mismatch Ratio 

    −          � % 
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Perhitungan menggunakan aktiva dan pasiva yang akan jatuh tempo 

(maturity) sebulan kedepan. Aktiva terdiri atas SBI, aktiva antarbank, 

surat berharga, dan kredit yang diberikan. Sedangkan pasiva terdiri 

atas giro, tabungan, deposito, BI, pasiva antarbank, surat berharga 

yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima. 

 

3. Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio atau LDR) 

      %  

Kredit yang diberikn kepada masyarakat (dana pihak ketiga) tidak 

termasuk dalam kredit yang diberikan kepada bank lain. Dana pihak 

ketiga terdiri atas giro, tabungan dan deposito. 

4. Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang       % 

Arus kas bersih merupakan proyeksi arus kas dalam 3 bulan kedepan. 

Dana pihak ketiga terdiri atas giro, tabungan dan deposito (kecuali 

antarbank).  

 

5. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti     % 

Total dana mencakup dana pihak ketiga, pasiva antarbank, pinjaman 

yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan. Selain itu untuk 
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mengetahui ketergantungan dana dari deposan inti dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut.  �    % 

Deposan inti mencakup 10, 25 atau 50 deposan terbesar dari giro, 

tabungan, dan deposito yang ditentukan melalui perhitungan sebagai 

berikut : 

1. Aset bank ≤ Rp 1 triliun  deposan inti = 10 deposan terbesar 

2. Rp 1 triliun < aset bank ≤ Rp 10 triliun  deposan inti = 25 

deposan terbesar 

3. Aset bank > Rp 1 tiliun  deposan inti = 50 deposan terbesar.  

Rasio LDR dipilih karena merupakan  rasio tingkat likuiditas bank yang 

menunjukkan ketersediaan data dan sumber dana bank pada saat ini dan masa 

yang akan datang. Berdasarkan rumusnya LDR dapat mengetahui seberapa besar 

pinjaman yang diberikan tersebut dapat dibiayai dari dana pinjaman yang diterima 

yang bersifat sensitif terhadap perubahan suku bunga (Soedarto, 2007 hal. 134).  

Semakin besar rasio ini mengindikasikan bank semakin agresif atau bank 

tersebut cukup aktif dalam menyalurkan dana kreditnya, sedangkan semakin kecil 

rasio ini berarti semakin besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk 

penyaluran kredit (Taswan, 2010 hal. 167). Secara umum LDR dirumuskan 

dengan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan terhadap simpanan dana 

masyarakat. Batas aman LDR suatu bank menurut PBI No. 17/11/PBI/2015 

adalah batas bawah  LDR Target 78 % dan batas atas LDR Target 92%.  
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2.1.4. Pengertian Bank 

Definisi bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, 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 masyarakat banyak. 

 

2.1.4.1. Fungsi Bank 

Bank  umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-

jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank 

melaksanakan beberapa fungsi dasar (Siamat, 2005 hal. 276). Berikut beberapa 

fungsi pokok bank umum : 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi 

2. Menciptakan uang 

3. Menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat 

4. Menawarkan jasa keuangan lain. 

 

Terdapat fungsi – fungsi lain bank umum selain fungsi pokok bank umum 

sebagai lembaga intermediasi (Latumaerissa, 2011 hal. 135-136): 

1. Agent of Trust 

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh 

dunia pebankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, jadi dalam 

pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank harus didasari rasa percaya 
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dari masyarakat atau nasabah terhadap kreditbilitas dan eksistensi masing-

masing bank.  

2. Agent of Development 

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang 

kalancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. 

Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 

Semua kegiatan tersebut menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat 

kesatuan hitung, dan alat pertukaran. Untuk itulah bank sebagai lembaga 

keuangan intermediasi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam setiap transaksi 

ekomomi yang dilakukan.  

3. Agent of Service 

Sebagai bank di samping memberikan pelayanan jasa keuangan 

sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan tetapi juga turut 

serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer 

(payment), safety box, jasa penagihan, dan inakaso (collection) atau city 

clearing.  

 

2.1.4.2. Bank Menurut Jenis - Jenisnya 

Mengacu pada UU Perbankan No 7 Tahun 1992 dan perubahannya pada 

UU No. 10 Tahun 1998, Bank dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan jenis 

pembayarannya yaitu, Bank Umum dan Bank Perkreditan  Rakyat. 
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1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

 

Bank berdasarkan aspek operasionalnya terbagi atas 2 jenis yaitu, Bank 

Devisa dan Bank Non Devisa. Definisinya sebagai berikut (Latumaerissa, 2011 

hal. 138): 

1. Bank Devisa, merupakan bank yang memiliki hak dan wewenang yang 

diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing, 

lalu lintas devisa dan hubungan koresponden dengan bank diluar 

negeri.  

2. Bank Non Devisa, merupakan bank yang dalam operasionalnya hanya 

melaksanakan transaksi dalam negeri (tidak ada transaksi valuta asing) 

dan tidak melakukan  hubungan dengan bank diluar negeri.  

 

2.1.4.3. Bank Umum Menurut Kegiatan Usaha 

Mengacu pada PBI No. 14/26/2012, Bank Umum berdasarkan Kegiatan 

Usaha (selanjutnya disebut BUKU) adalah pengelompokkan bank berdasarkan 

kegiatan usaha sesuai dengan modal inti yang dimiliki.  

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



38 

 

 

Indonesia Banking School 

Berdasarkan modal inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 

(empat) BUKU, berikut penjelasannya : 

a. BUKU 1 adalah bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari 

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); 

b. BUKU 2 adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 

1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang 

dari Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah); 

c. BUKU 3 adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 

5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang 

dari Rp 30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah); 

d. BUKU 4 adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp 

30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah). 

 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu oleh Suminto Sastrosuwito dan Yasushi Suzuki pada 

tahun 2012 dengan judul “The Determinants of Post-Crisis Indonesia Banking 

System Profitability”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu 

profitabilitas bank pasca krisis pada bank yang berada di Indonesia rentang tahun 

2001 – 2008. Metode penelitian yang digunakan fixed cross-sectional untuk 

mengamati efek istimewa dari setiap bank yang berbeda dan juga menggunakan 

data panel.Variabel independen yang digunakan adalah efek dari bank-specific 

(BOPO, EQTA, CRTA, dan LNTA), industry-specific (HHI atau tingkat 

konsentrasi industri) dan penentu makroekonomi (CPI atau ekspektasi inflasi). 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



39 

 

 

Indonesia Banking School 

Variabel dependen Profitabilitas di proksikan dengan ROA. Berdasarkan hasil 

estimasi menunjukkan manajemen (BOPO), kapitalisasi (EQTA) dan itensitas 

peminjaman (CRTA) secara signifikan mempengaruhi profitabilitas bank. 

Ditemukan pembuktian melalui hipotesis SCP (Structure-Conduct-Performance) 

bahwa HHI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. 

Sementara, pembuktian terhadap dampak dari variabel makroekonomi tidak dapat 

dijelaskan karena memiliki hasil yang tidak terlalu penting.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Panayiotis P. Athanasoglou, 

Matthaios D. Delis & Christos K. Staikouras pada tahun 2006 dengan judul 

“Determinants of Bank Profitability In The South Eastern Europea Region”. 

Penelitian bertujuan  untuk menguji profitabilitas dari sisi bank-spesific, industri 

terkait dan faktor penentu dari makroekonomi. Menggunakan data panel dari 

South Eastern European (SEE) Institusi Kredit pada periode 1998 – 2002. 

Penelitian menggunakan variabel Risiko Likuiditas (LA- Loan to Asset), Risiko 

Kredit (LLP- Loan Loss Provisions), Rasio Permodalan (EA- Equity to Asset 

Ratio), Rasio Pengeluaran Operasional (OEA- Operating Expenses to Total 

Assets), Bank  Size, Hubungan pemeilik perusahaan asing (Dfo), Rasio 

Konsentrasi Bank atau market share, Hefindahl-Hirschman Index (HHI), Indeks 

reformasi sistem perbankan di SSE (EBRD), Inflasi (INF) dan Pendapatan per 

Kapital Rill (RGC). Hasil penelitian ditemukan bahwa LA berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. EA, MS dan INF berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Profitabilitas. Khusus Rasio Permodalan atau EA dan 

Market Share signifikan hanya terhadap uji pada ROA. LLP dan OEA 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



40 

 

 

Indonesia Banking School 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas. EBRD berpengaruh 

negatif dan siginifikan terhadap Profitabilitas. Dfo berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas. Kepemilikan perusahaan asing dinyatakan memiliki 

kinerja lebih baik dari pada kepemilikan perusahaan lokal.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Herry Achmad Buchory pada tahun 

2015 dengan judul “Banking Profitability : How does the Credit Risk and 

Operational Efficiency Effect?”. Penelitian bertujuan  untuk menganalisa efek 

dari risiko kredit dan risiko efisiensi operasional terhadap profitabilitas bank. 

Risiko kredit akan diukur menggunakan NPL (Rasio Kredit Bermasalah) dan 

Efisiensi Operasional diukur menggunakan BOPO (Biaya Operasional per 

Pendapatan Operasional). Variabel dependen Profitabilitas diukur menggunakan 

ROA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikasi dengan data 

sekunder dari laporan keuangan 26 BPD di Indonesia.  Teknik analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dan hipotesis uji-t untuk mengetahui 

hubungan variabel secara parsial dan  uji-F untuk mengetahui hubungan variabel 

secara simultan. Hasil penelitian didapat bahwa secara parsial NPL berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif signifikan. 

Sedangkan secara simultan NPL & BOPO mempengaruhi secara signifikan 

terhadap ROA. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Harrison Owusu Afriyie & Joseph 

Oscar Atokey pada tahun 2013 dengan judul “Credit Risk Management and 

Profitability of Rural Banks in the Brong Ahafo Region of Ghana”. Penelitian 

menggunakan metode Regresi Data Panel. Variabel dependen yang digunakan 
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NPL (Rasio Kredit Bermasalah) dan CAR (Rasio Permodalan) sebagai indikator 

manajamen risiko kredit. Ditermukan indikasi yang signifikan dan positif antara 

rasio kredit bermasalah dengan profitabilitas BPR di Ghana. Dimana saat NPL 

meningkat tapi BPR di Ghana tetap dapat menghasilkan profit, yang berarti bank 

tersebut tidak memilik praktek manajemen risiko kredit yang sehat dan ekfektif. 

Hasil uji CAR terhadap profitabilitas menunjukkan positif dan tidak signifikan.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gizaw, Kabede dan Selvaraj pada 

tahun 2014 dengan judul “The Impact of Credit Risk on Profitability Performance 

of Commercial Banks in Ethiopia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

bukti empiris pada pengujian risiko kredt terhadap profitabilitas pada bank 

komersial di Eithopia. Sampel diambil dari 8 bank komersial dengan jangka 

waktu 12 tahun yaitu 2003 – 2004. Pengolahan data menggunakan statistik 

deskriptif dan model regresi data panel. Variabel independen Risiko Kredit diukur 

menggunakan Non Performing Loan Ratio (NPLR), Loan Loss Provision Ratio 

(LLPR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LTDR). 

Profitabilitas sebagai variabel dependen diproksikan menggunakan ROA dan 

ROE. Hasil menyatakan bahwa NPLR berpengaruh negatif terhadap ROA. LLPR 

berpengaruh positif terhadap ROA. CAR dan LTDR berpengaruh signifikan 

terhadap ROA.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Abdurrahman Antoni  & Muhammad 

Nasri pada tahun 2015 dengan judul “Profitability Determinants of Go-Public 

Bank In Indonesia: Empirical Evidence After Global Financial Crisis”. Penelitian 

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris untuk menguji dan menjelaskan 
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penentu profitabilitas dari bank di Indonesia yang telah go-public berdasarkan 

manajemen dan kepentingan pemilik. Sampel diambil dari bank yang terdaftar di 

BEI pada tahun observasi 2009 – 2013 dan didapat sebanyak 25 bank. 

Menggunakan metode analisa regresi linier. Variabel independen yang digunakan 

adalah Credit Risk, CAR, Credit Growth, BOPO, GDP Growth, Inlfation, Income 

Diversification, dan Market Structure. Sedangkan variabel dependennya 

profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROA dan ROE. Dari penelitian ini 

didapat hasil, bahwa hanya credit growth yang memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan Credit Risk, CAR, BOPO, GDP Growth, 

Inlfation, Income Diversification, dan Market Structure tidak memiliki pengaruh 

terhadap ROA. Sementara hasil untuk ROE hanya rasio efisiensi operasional, 

diproksikan oleh BOPO, yang memiliki pengaruh dengan kepentingan pemilik. 

Untuk variabel sisanya seperti Credit Risk, CAR, Credit Growth, GDP Growth, 

Inlfation, Income Diversification, dan Market Structure dinyatakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROE. Penelitian ini menemukan bukti yang dapat mendukung 

teori agensi (the agency theory) dimana ada kepentingan atau pendekatan yang 

berbeda antara manajemen dengan pemilik untuk menentukan faktor profitabilitas.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hiras Pasaribu  & Rosa Luxita Sari 

pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Tingkat Kecukupan Modal dan Loan to 

Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menentukan besarnya penagruh dari CAR dan LDR secara simultan dan parsial 

terhadap profitabilitas bank. Objek penelitian merupakan bank yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2004 – 2008. Setelah melalui teknik sampling didapat 10 bank 
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swasta nasional. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah multiple 

regression. Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan CAR dan 

LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA).  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Asma’ Rashidah Idris, Fadli Abu 

Hassan Asari, Noor Asilah Abdullah Taufik, Nor Jama Salim, Rajmi Mustaffa 

dan Kamaruzaman Jusoff pada tahun 2011 dengan judul “Determinant of Islamic 

Banking Institutions’ Profitability in Malayasia”. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah CA (Capital Adequacy), CR (Credit Risk), 

LQ (Liquidity), BS (Bank Size), dan EM (Expenses Management). Variabel 

dependen profitabilitas diukur dengan ROA. Penelitian menggunakan metode 

analisis data Random Effect Model  dan Fixed Effect Model. Data diambil dari 

Bank Islam lokal maupun asing yang berada di Malaysia pada  rentang tahun 2007 

– 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwaa CR, CA, Liquidity dan EM 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Bank size berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kartika Wahyu Sukarno &  

Muhammad Syaichu pada tahun 2006 dengan judul “Analisis Faktor – Faktor 

yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia”. Penelitian dilakukan 

pada  rentang tahun 2001 – 2005 dengan metode puposive sampling didapat 59 

bank yang terdiri dari 4 bank persero, 2 bank swasta nasional devisa dan 28 bank 

swasta nasional non devisa di Indonesia. Profitabilitas diukur menggunakan ROA, 

sedangkan variabel independen digunakan CAR, LDR, NPL, DER dan BOPO. 

Merode analisis data yang digunakan adalah  regresi linier berganda. Hasil 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



44 

 

 

Indonesia Banking School 

penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, LDR, dan BOPO secara signifikan 

mempengaruhi ROA. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi variabel NPL dan DER. 

Pengaruh positif ditunjukkan CAR, LDR dan NPL terhadap ROA sedangkan 

pengaruh negatif ditunjukkan BOPO dan DER.  

 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Hasil Penelitian 
Independen Dependen 

1. 
Sastrosuwito & 

Suzuki (2012) 

The Detereminants 

of Post-Crisis 

Indonesian Banking 
System Profitability 

BOPO, EQTA, 
CRTA, LNTA, 

HHI dan CPI 

Profitabilitas 

(ROA) 

EQTA dan CRTA 

berpengaruh signfikan 

terhadap ROA sebesar 
1%.  

2. 
Athanasoglou, 
Delis & 

Staikouras (2006) 

Determinants of 

Bank Profitability In 

The South Eastern 
European Region 

LA, LLP, EA, 

OEA, SIZE, 
Dfo, MS, HHI, 

EBRD, INF dan 

RGC 

Profitabilitas 
(ROA dan 

ROE) 

LA dan EA positif dan 

signifikan terhadap 

Profitabilitas. 
 

3. Buchory (2015) 

Banking 

Profitability: Does 
The Credit Risk and 

Operational 

Efficiency Effect? 

NPL dan BOPO 
Profitabilitas 

(ROA) 

Secara parsial NPL 

berpengaruh positif 
signifikan terhadap ROA 

berpengaruh negatif 

signifikan.  

4. 
Atokey & Afriyie 

(2013) 

Credit Risk 
Management and 

Profitability of Rural 

Banks in the Brong 
Ahafo Region of 

Ghana 

NPL dan CAR 
Profitabilitas 

(ROA) 

NPL positif dan signifikan 

1% terhadap ROA. 

CAR positif dan tidak 
signifikan terhadap ROA. 

5. 
Gizaw, Kebede & 

Selvaraj (2014) 

The Impact of 
Credit Risk on 

Profitability 

Performance of 
Commercial Banks 

in Ethiopia 

NPLR, LLPR, 
CAR, dan 

LTDR 

Profitabilitas 

(ROA & ROE) 

NPLR berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 
CAR & LTDR tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

6 
Antoni&Nasri  

(2015) 

Profitability 
Determinants of Go-

Public Bank in 

Indonesia: Empirical 
Evidence After 

Global Financial 

Crisis 

Credit Risk, 
CAR, Credit 

Growth, BOPO, 

GDP Growth, 
Inlfation, ID, & 

Market 

Structure. 

Profitabilitas 

(ROA & ROE) 

CAR positif tidak 
signifikan terhadap ROA.  

Credit Risk berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

7. 
Hiras Pasaribu & 
Rosa Luxita Sari 

(2011) 

Analisis Tingkat 

Kecukupan Modal 
Dan Loan to Deposit 

Ratio Terhadap 

Profitabilitas 

Capital 

Adequacy Ratio 

& Loan to 
Deposit Ratio 

Profitabilitas 

(ROA) 

Secara parsial dan 
simultan menunjukkan 

CAR dan LDR 

berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas 

(ROA). 
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Hasil Penelitian 
Independen Dependen 

 

8. 

Idris, Asari, 
Taufik, Salim, 

Mustaffa dan 

Jusoff (2011) 

Determinant Of 

Islamic Banking 

Institution 
Profitability in 

Malaysia 

Capital 

Adequacy, 
Credit Risk, 

Liquidity, Bank 

Size, Expenses 
Management 

Profitabilitas 

Bank (ROA) 

Capital Adequacy, Credit 
Risk, dan Liquidity 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap ROA.  

9. 
Sukarno & 
Syaichu (2006) 

Analiss Faktor – 
Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Bank Umum 
di Indonesia 

CAR, LDR, 

DER, NPL, dan 

BOPO 

Profitabilitas 
(ROA) 

CAR dan LDR 

berpengaruh positif 

sigifikan terhadap ROA. 
NPL berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap 

ROA. 

Sumber: Data diolah dari berbagai jurnal (2016) 

 

 

2.3. Hipotesis  

Hipotesis merupakan hubungan logis antara dua atau lebih variabel yang 

dinyatakan dalam bentuk laporan telah teruji. Dengan menguji hipotesis dan 

mengkonfirmasikan hubungan menduga, diharapkan bahwa sebuah solusi dapat 

ditemukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi (Sekaran & Bougie, 2013 

hal. 83). 

2.3.1.  Hubungan Permodalan dan Profitabilitas 

Bank dengan modal rendah lebih rentan mengalami insolvent (keadaan 

saat kewajiban melebihi aset yang dimiliki) bila terjadinya kredit macet. Kondisi 

tersebut dapat menurunkan kredibilitas bank, sehingga memicu terjadinya rush 

yaitu nasabah secara serentak menarik dananya. Akibatnya bank tidak dapat 

memenuhi kewajibannya (Siregar, 2013 hal. 19). Permodalan yang kuat akan 

mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Sesuai prinsip 

bank yang menjadi lembaga intermediasi, jadi dana yang dihimpun oleh bank 

pasti disalurkan kedalam kegiatan usahanya dan akan mendapatkan keuntungan 

(profit) dalam jumlah besar (Pasaribu & Sari, 2011 hal. 117).  
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Jadi ketika modal suatu bank dibawah 8%, bank tersebut berpotensi tidak 

dapat mengcover kegiatan usahanya pada saat risiko terjadi. Untuk itulah modal 

bank sebaiknya diatas minimum 8%, karena modal menjadi salah satu penentu 

naik turunnya profitabilitas atau laba (Siamat, 2005 hal. 290).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyajikan hasil penelitian yang 

bertolak belakang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukarno & Syaichu 

(2006), dan Pasaribu & Sari (2011) yang menggunakan Permodalan sebagai salah 

satu faktor berpengaruh dalam profitabilitas dengan hasil positif signifikan antara 

CAR terhadap ROA. Pada penelitian Idris et al. (2011) menunjukkan hasil yang 

negatif signifikan antara CAR terhadap ROA. Sedangkan Afriyie & Atokey 

(2013) dan  Antoni & Nasri (2015) menunjukkan hasil bahwa CAR berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA. Sehingga hipotesis yang akan dibangun 

dalam penelitian ini menggunakan hipotesis netral mengenai pengaruh 

Permodalan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA adalah: 

Ho1 = Permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Ha1 = Permodalan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

 

2.3.2. Hubungan Risiko Kredit dan Profitabilitas 

Masyarakat yang memiliki kelebihan dana cenderung akan 

menginvestasikan dananya ditempat yang mampu memberikan keuntungan dan 

keamanan. Namun permasalahan timbul ketika dana yang tersimpan tersebut tidak 

lagi menawarkan keamanan serta keuntungan. Salah satunya yang dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan tersebut adalah ketika terjadinya salah satu risiko 

kredit, yakni kredit macet. Perbankan menerima kelebihan dana masyarakat 
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tersebut serta bertanggung jawab akan memberikan sejumlah keuntungan dalam 

bentuk bunga dan juga mengelola dana tersebut dalam bentuk kredit. Bank dapat 

mengambil keuntungan dari selisih keuntungan penyaluran kredit sebagai 

pendapatan perbankan (Fahmi, 2015 hal. 29). Jadi ketika suatu bank banyak 

memiliki kredit bermasalah, maka profitabilitas bank tersebut dapat mengalami 

penurunan.  

NPL menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 adalah perbandingan antar total 

pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. 

Penggunaan NPL sebagai variabel independen dilandasi dengan pernyataan dari 

Afriyie & Atokey (2013 hal. 27)  bahwa NPL merupakan  proksi dari manajemen  

resiko kredit yang terdapat dalam  laporan keuangan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Antoni & Nasri (2015) dan Idris et 

al. (2011) menggunakan rasio Non Performing Loan sebagai variabel independen 

dan Return on Asset sebagai variabel dependen menunjukkan hasil yang sama, 

dimana NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Dapat disimpulkan setiap 

kenaikan NPL mengakibatkan penurunan proftabilitas, sehingga ROA menjadi 

semakin kecil. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh Risiko 

Kredit terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA adalah:  

Ho2 = Risiko Kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Ha2 = Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 
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2.3.3.  Hubungan Risiko Likuiditas dan Profitabilitas 

Bank selaku lembaga intermediasi wajib memiliki likuiditas yang cukup 

untuk mendanai pertumbuhan aktivanya atau untuk beroperasi secara efisien dan 

juga memenuhi semua kewajibannya. Likuiditas yang terlalu rendah akan 

mengganggu kegiatan operasional sehari-hari, namun jika terlalu tinggi dapat 

menurunkan efisiensi dan berdampak  pada profitabilitas. Jika bank tidak mampu 

memenuhi likuiditasnya, bank akan menghadapi risiko likuiditas (Yanuardi, 2010: 

42). 

Salah satu yang rasio yang sering digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan adalah Loan to Deposit 

Ratio. Semakin tingginya LDR menunjukkan lembaga keuangan tersebut dalam 

kondisi illikuid atau perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, 

sebaliknya ketika tingkat rasio rendah menunjukkan bank dalam kondisi likuid 

atau perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Bank yang berada dalam kondisi 

illikuid akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan 

masyarakat dan melaksanakan kegiatan operasional utama bank itu sendiri dalam 

penyaluran kerdit sehingga berdampak terhadap tinggi rendahnya profitabilitas 

(Kasmir, 2011 hal. 130 dalam Prasetyo dan Darmayanti, 2015 hal. 2594). 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu & Sari (2011) 

dan Sukarno & Syaichu (2006) ditemukan hasil yang positif antara Loan to 

Deposit Ratio dengan Return on Asset. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian 

ini mengenai pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas yang diukur 

dengan ROA adalah:  
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Ho3 = Risiko Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas 

Ha3 = Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Tahapan  yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ini diawali 

dari melihat fenomena yang terjadi pada sektor perbankan, khususnya dari aspek 

risiko. Hal ini dikemukakan oleh peneliti dalam berbagai latar belakang penelitian 

terdahulu. 

Setelah itu, peneliti mengangkat tema penelitian yang terkait dengan 

Manajemen Risiko Perbankan, dan melakukan pemilihan variabel serta objek 

penelitian yang relevan dengan latar belakang penelitian. Kemudian peneliti 

mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. 

Selanjutnya, dibuatlah pembatasan masalah agar pembahasan dalam makalah ini 

tidak melebar ke topik yang lain. Dari situ barulah peneliti dapat merumuskan 

permasalahan dan menentukan tujuan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, 

maka penulis menjabarkan teori yang sejalan dengan penelitian dan melandasinya 

dengan penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat mengembangkan kerangka 

penelitian dan melakukan pengembangan hipotesis.  

Selanjutnya, peneliti menentukan sampel penelitian dan mengumpulkan 

data penelitian sehingga dapat dilakukan pengolahan data dan memberikan hasil 

penelitian yang dapat menjawab permasalahan penelitian, sehingga dicapai 

kesimpulan penelitian. 
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Untuk mencapai hasil penelitian, maka dibagian ini peneliti melakukan 

pengembangan kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh variabel CAR, 

NPL, dan LDR terhadap ROA. Berikut gambar kerangka pemikiran teorits yang 

dikembangkan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis (2016) 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran diatas menggambarkan pengaruh variabel independen satu 

(X1), yaitu Capital Adequacy Ratio terhadap variabel dependen (Y), yaitu Return on 

Asset. Dilanjutkan dengan pengaruh variabel independen dua (X2), yaitu Non Performing 

Loan terhadap variabel dependen (Y), yaitu Return on Asset dan pengaruh variabel 

independen tiga (X3), yaitu Loan to Deposit Ratio terhadap variabel dependen (Y), yaitu 

Return on Asset. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini akan mengambil objek industri perbankan yang ada di 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012, klasifikasi 

perbankan di indonesia terbagi menjadi 4 kategori. Bank umum tersebut 

klasifikasikan berdasarkan besaran modal inti yang dimiliki. Mulai dari Bank 

Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 1 yang  memiliki modal inti terkecil 

kurang dari Rp 1.000.000.000.000 hingga Bank Umum menurut Kegiatan Usaha 4 

yang memiliki modal inti terbesar lebih dari Rp 30.000.000.000.000.  

Direktori Perbankan Indonesia yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) mengklasifikasikan bank menjadi 6 jenis, yaitu Bank Persero, Bank 

Devisa, Bank Non Devisa, Bank Campuran, Bank Asing dan Bank Pembangunan 

Daerah.  

Bank – bank tersebut diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang 

bertempat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 

No. 2-4. Jakarta 10710 dimana sebelumnya dikendalikan dan diawasi oleh Bank 

Indonesia.  

 

3.2.  Desain Penelitian 

  Desain penelitian adalah blueprint untuk pengumpulan, pengukuran dan 

analisis data. Permasalahan penelitian menjadi penentu jenis desain penelitian 
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yang akan digunakan (Umar, 2000 hal. 54). Penelitian ini merupakan modifikasi 

dari 4 penelitian terdahulu yang bertemakan profitabilitas dan faktor-faktornya 

dilakukan oleh Sastrosuwito & Suzuki (2012), Antoni & Nasri (2015), 

Athanasoglou et al. (2006), dan Idris et al. (2006). Tema yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah mengenai profitabilitas dan faktor yang mempengaruhinya 

dari sisi manajemen risiko dan permodalan. Sehingga variabel dependen (Y) yaitu 

Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset  dan variabel 

independen (X) yang akan digunakan adalah Permodalan, Risiko Kredit, dan 

Risiko Likuiditas dengan pengukuran data setiap variabel menggunakan rasio 

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio. 

  Penelitian akan mengambil objek industri sektor perbankan dan Bank 

dengan Kategori BUKU 3 sebagai populasi. Menggunakan teknik purposive 

sampling dan terdapat 8 Bank Devisa yang menjadi sampel. Pemilihan Bank 

Devisa sebagai sampling dikarenakan mengingat kegiatan transaksi yang 

dilakukan bank menggunakan mata uang lokal dan asing, sehingga lebih rentan 

terhadap risiko.  

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari 

laporan keuangan tahunan Direktori Perbankan Indonesia tahun 2011 – 2015. 

Data diperoleh langsung dari website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) 

dan Bank Indonesia (www.bi.go.id). Alat bantu olah data yang digunakan adalah 

Eviews versi 7. Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel karena terdiri atas 

8 bank sampel dan periode data 5 tahun. Metode analisa data yang digunakan 

meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik 
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terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi.  

 

3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal 

yang menarik untuk diselidik oleh peneliti dan dapat dibuat kesimpulan 

berdasarkan sampel statistiknya (Sekaran & Bougie, 2013 hal. 240).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah bank yang termasuk 

dalam klasifikasi Bank Umum Kegiatan Usaha 3 menurut PBI No. 

14/26/PBI/2012.  

 

3.3.2.  Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah subset dari populasi (Sekaran & Bougie, 2013 hal. 241). 

Dijelaskan lebih rinci oleh Sekaran & Bougie (20013 hal. 252), teknik purposive 

sampling merupakan teknik penentuan sampel karena beberapa kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Devisa yang 

terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia tahun 2011 – 2015 dengan kriteria : 

1. Bank telah terdaftar di Direktorat Perbankan Indonesia sejak tahun 

2011 atau sebelumnya; 

2. Bank masih beroperasi pada periode waktu 2011 – 2015 (tidak  

dibekukan oleh pemerintah); 
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3. Data penelitian menggunakan periode tahun 2011 – 2015 dengan 

waktu per tahunan; 

4. Tersedia data secara lengkap di Laporan Tahunan Direktorat 

Perbankan Indoneia tahun 2011 - 2015; 

 

Berdasarkan kriteria diatas, Bank dengan kategori BUKU 3 yang dijadikan 

sampel yaitu sebanyak 8 bank kategori BUKU 3 dengan rincian sebagai berikut : 

3.1 Tabel Sampel Penelitian 

NO KODE BANK NAMA BANK 

1 028 Bank OCBC NISP 

2 023 Bank UOB Indo 

3 011 Bank Danamon 

4 441 Bank Bukopin 

5 022 Bank CIMB Niaga 

6 019 Bank Pan Indonesia (Bank Panin) 

7 426 Bank Mega 

8 013 Bank Permata 

   Sumber :www.bi.go.id 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data kuantitatif adalah data berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi 

ini adalah data yang berskala ukur interval atau rasio. Penelitian ini akan 

menggunakan data kuantitatif dalam bentuk rasio keuangan, yaitu: Capital 

Adequacy Ratio, Non Performimg Loan, dan Loan to Funding Ratio pada periode 

tahun 2011 - 2015. 

Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah  data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan dari Direktori Perbankan Indonesia dengan 

bank kategori BUKU 3 dan literatur penelitian sebelumnya. Isi laporan keuangan 
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tahunan Direktori Perbankan Indonesia terdiri atas Balance Sheet, Income 

Statement, Laporan Komitmen dan Kontijensi, Transaksi Spot dan Derivatif, CAR 

Calculation, Financial Ratio Calculation. Data sekunder dapat diperoleh dari 

laporan publikasi sektor perbankan di website Bank Indonesia (www.bi.go.id), 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id)., website Otoritas Jasa Keuangan 

(www.ojk.go,id), dan media internet (www.kinerjabank.com) dan 

(www.kompas.com). Periode data penelitian yang mencakup data periode 2011 

sampai dengan 2015 dirasa sesuai dengan fenomena yang terjadi pada bank secara 

umum, khususnya Bank kategori BUKU 3 yang telah go public di Indonesia pada 

saat itu.  

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sampel dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder sebagai data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data 

sekunder disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dan digunakan oleh peneliti 

untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2000 hal. 82). 

Periode pengumpulan data dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 

dari 8 bank yang terdaftar dalam bank kategori BUKU 3. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mencari laporan keuangan tekait objek sehigga dapat diketahui 

gambaran umum Bank serta perkembangannya yang kemudian digunakan 

penelitian. Situs yang digunakan adalah www.idx.co.id, www.bi.go.id, 

www.kinerjabank.com, www.ojk.go.id, dan situs perbankan yang terkait objek. 
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Selain pengumpulan data dilakukan melalui website tetapi juga dengan 

studi kepustakaan. Dalam hal ini penelitian menggunakan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), buku teks, jurnal – jurnal 

terkait, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari perustakaan. 

 

3.6.  Operasionalisasi Variabel  

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil berbeda atau 

membawa nilai-nilai. nilai-nilai dapat berbeda di berbagai kali untuk objek yang 

sama atau orang, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda atau orang 

(Sekaran & Bougie, 2013 hal. 68) 

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel 

dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yaitu 

Profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset  dan variabel 

independen (X) yang akan digunakan adalah Permodalan, Risiko Kredit, dan 

Risiko Likuiditas dengan pengukuran data setiap variabel menggunakan rasio 

Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio. 

 

3.6.1.  Variabel Dependen 

Definisi variabel dependen adalah sebagai variabel utama yang menarik 

seorang peneliti (Sekaran & Bougie, 2013 hal.69). Tujuan peneliti adalah untuk 

memahami dan menjelaskan variabel dependen, atau untuk menjelaskan 

variabilitas, atau memprediksi hal itu. Dengan kata lain, itu adalah variabel utama 

yang mengarah sendiri untuk penyelidikan sebagai faktor yang layak. 
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Dalam penelitiaan ini profitabilitas yang diukur dengan menggunakan 

Return on Asset merupakan  variabel terikat penelitian dan dilambangkan dengan 

notasi statistik yaitu Y. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 

Tahun 2011, dalam mengukur Profitabilitas digunakan rumus : 

Retrun on Asset (ROA) = 
  −     x 100% 

 

3.6.2.  Variabel Independen 

Variabel independen atau bebas sebagai salah satu yang mempengaruhi 

variabel dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2013 

hal. 70). Dimana saat ditemukan variabel independen pasti terdapat variabel 

dependen dan setiap peningkatan variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

 Dalam penelitian ini akan digunakan tiga variabel independen yaitu, risiko 

kredit, risiko likuiditas dan permodalan. Ketiga rasio tersebut akan diukur 

menggunakan Capital Adequacy Ratio (x1), Non Performing Loan (x2), dan Loan 

to Deposit Ratio (x3). Berikut pengukuran yang digunakan : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, 

rasio ini diukur dengan rumus: 

CAR =     x 100% 
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2. Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, 

rasio ini diukur dengan rumus: 

NPL =    x 100% 

 

3. Loan to Deposito Ratio (LDR) 

Berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP/31 Mei 2004, rasio ini diukur 

dengan rumus: 

LDR =      x 100% 

 

3.7. Metode Analisis Data  

3.7.1. Model Regresi 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan alat bantu olah data E-Views versi 7. Analisa regresi merupakan 

suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang 

menghubungkan antara suatu variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (x) 

dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya (Pasaribu, 2011 

hal. 118).  

Model ini akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Model berdasarkan variabel independen Permodalan 

(Capital Adequacy Ratio), Risiko Kredit (Non Performing Loan), dan Risiko 

Likuiditas (Loan to Deposit Ratio) terhadap variabel dependen Profitabilitas yang 

diukur dengan Return On Assets. 
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Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen 

mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan bahwa 

nilai Y1 dipengaruhi oleh nilai X waktu dan perusahaan terkait (Xit) sehingga hal 

ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: 

ROAit = 0+ 1CARit+ 2NPLit+ 3LDRit+εit 

Keterangan : 

ROA   = Profitabilitas 

0  = Konstanta 

1  2 3 = Koefisien variabel independen 

CAR  = Capital Adequacy Ratio (Permodalan) 

NPL  = Non Performing Loan (Risiko Kredit) 

LDR   = Loan to Deposit Ratio (Risiko Likuiditas) 

ε  = Estimasi error 

i  = Cross Section Identifiers 

t   = Time Series Identifiers 

 

3.7.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskrptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel baik itu independen maupun 

dependen dalam tahun penelitian tertentu (Pasaribu, 2011 hal. 118).  

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta dapat dilihat 

dari skewness dan kurtosis (Winarno, 2011 hal. 1.22). Definisi lebih lanjut 

mengenai pengukuran dalam analisa statistik deskriptif, yaitu (Winarno, 2011 hal. 

3.9): 

a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan 

seluruh data dan membaginya dengan cacah data. 
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b. Median adalah nilai tengah atau rata – rata dua nilai tengah bila 

datanya genap, data diurutkan dari yang terkecil hingga yang 

terbesar.  

c. Maximum atau Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling 

kecil dari data. 

d. Standard Deviasi adalah ukuran depresi atau penyebaran data.  

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

f. Kurtosis adakah ukuran ketinggian suatu distribusi.  

 

3.7.3. Pemodelan Data Panel 

Ekananda (2014) menyatakan jenis data untuk penelitian ekonometrika 

terdiri atas tiga jenis yaitu data time series, data cros section, data panel. Data time 

series adalah data suatu objek yang terdiri atas beberapa periode, sedangkan data 

cross section adalah data beberapa objek pada suatu saat. Data panel merupakan 

gabungan antara data time series dan data cross section (Winarno, 2011 hal. 1.1-

1.2). Dalam analisis data panel menggunakan uji Chow dan uji Hausman.  

 

3.7.3.1. Uji Chow 

 Dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji Chow 

dapat dilakukan melalui uji statistik F dan uji statsitik log likelihood ratio atau uji 

LR (Widarjono, 2009 hal. 72).  

Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross 

section ≥ 0,05, maka penelitian ini akan menggunakan Common Effect Model. 
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Namun apabila nilai probabilitas chi-square cross section < 0,05 maka penelitian 

akan menggunakan Fixed Effect Model dan dilanjutkan Uji Hausman. Hipotesis 

yang digunakan sebagai berikut: 

Ho = Menggunakan Common Effect Model 

Ha = Menggunakan Fixed Effect Model 

 

3.7.3.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekataan jenis model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis Fixed 

Effect atau Random Effect (Widarjono, 2009 hal. 244). 

Kriteria pengujian apabila nilai probabilitas cross section random < 0,05 

maka penelitian ini akan menggunakan  Fixed Effect Model. Namun apabila nilai 

probabilitas cross section random  ≥ 0,05 maka artinya dilanjutkan menggunakan 

Random Effect Model. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho = Menggunakan Random Effect Model 

Ha = Menggunakan Fixed Effecr Model 

 

3.7.4. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimate). Sebuah model regresi dikatakan BLUE jika memenuhi beberapa 

karaktersitk sebagai berikut, yaitu koefisien regresinya linier, tidak bias, konsisten 

(meskipun sampelnya diperbesar menuju tak terhingga namun nilai taksirannya 
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tetpa mendekati nilai parameternya), dan efisien (memiliki varians minimum). 

Terdapat 4 jenis uji yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Gujarati, 2007). Jika data ditemukan 

memiliki salah satu dari 4 masalah tersebut, maka akan dilakukan treatment yang 

sesuai dengan uji yang memiliki masalah tersebut.  

 

3.7.4.1.Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan 

nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghazali, 2005 hal. 160).  

Pengujian normalitas pada Eviews dapat menggunakan dua cara yaitu, Uji 

Jarque-Bera (J-B) dan Histogram. Uji J-B merupakan uji statistik untuk 

mengetahui apakah data residual telah terdistribusi normal dengan melihat 

koefisien dan nilai probabilitasnya. Data dapat dikatakan terdistribusi normal 

apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2,00 dan/atau nilai probabilitasnya lebih 

besar dari 5% atau 0,05 dengan menggunakan tingkat signifikansi (Winarno, 2007 

hal. 5.37). 

Treatment yang perlu dilakukan jika ditemukan data yang tidak normal 

atau outlier adalah dengan melakukan penghapusan data per satu perusahaan atau 

cross section. Cara lainnya dengan mengganti data bermasalah tersebut 

menggunakan mean dari variabel terkait.  
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3.7.4.2. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Jika ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, maka variabel 

tersebut dinyatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel dengan 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghazali, 2005 

hal. 5.1). 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel 

independen. Masalah multikolinearitas diketahui dengan melakukan analisa 

correlation matrix. Sehingga dapat diketahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen secara bersama mempengaruhi satu variabel independen lain. 

Indikator terjadinya multikolinearitas yakni ketika correlation matrix antar 

variabel independen yang memiliki hasil diatas 0.85, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinearitas. Namun jika korelasi antar variabel 

independen yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model tersebut lolos uji 

multikolinearitas (Gujarati, 2007 hal. 87). 

Apabila suatu variabel independen terbukti memiliki masalah 

multikolinearitas, maka harus dilakukan suatu treatment atau perbaikan untuk 

menjadikannya bebas kolinearisme. Terdapat beberapa treatment yang dapat 

digunakan seperti sebagai berikut (Gujarati, 2007 hal. 74-76): 

1. Mengeluarkan variabel dari model. Berguna untuk menghapuskan 

masalah kolinearitas dan mengestimasi model tanpa variabel yang 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



64 

 

 

Indonesia Banking School 

dihapus. Kelemahannya terdapat kemungkinannya estimasi parameter 

dari model yang direduksi akan menjadi bias.  

2. Memperoleh data tambahan atau sampel baru. Meningkatkan ukuran 

sampel kemungkinan dapat mengurangi parahnya masalah kolinearitas 

tanpa harus mengumpulkan data baru yang memakan waktu dan 

mahalnya biaya.  

3. Mengkaji ulang model.  

4. Melakukan transformasi variabel menggunakan ln (logaritma natural), 

x2 (x pangkat kuadrat), invers atau x0,5 (x pangkat 0,5). 

 

3.7.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah adanya 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual dalam dua pengamatan tetap maka disebut 

homoskedastisitas. Namun jika ditemukan perbedaan maka disebut 

heteroskedastisitas. Penelitian yang baik yaitu saat tidak terjadinya 

heteroskedastisitas (Ghazali, 2005 hal. 139).  

Terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satu uji yang digunakan adalah Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan 

diuji, yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 

Analisis Pengaruh..., Aulia Imani, Ma.-IBS, 2016



65 

 

 

Indonesia Banking School 

Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, H0 diterima apabila p-value 

signifikan > 0,05. Ha diterima apabila p-value signifikan < 0,05. Langkah 

perbaikan yang perlu dilakukan jika ditemukan adanya heteroskedastisitas pada 

data adalah dengan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS), 

Tansformasi dengan  
1�  , Transformasi menggunakan 

1√�  , Transformasi dengan 

E(Yi), dan Transformasi dengan Logaritma (Nachrowi, 2006 hal. 122).  

  

3.7.4.4.Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya, autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang 

bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang/dipengaruhi oleh data pada masa - masa sebelumnya (Winarno, 2011 

hal. 5.26). Istilah autokorelasi dapat didefiniskan sebagai korelasi diantara 

anggota observasi yang diurut berdasarkan waktu atau ruang (Gujarati, 2007 hal. 

112).  

Autokorelasi dapat diukur menggunakan Uji Durbin-Watson (D-W). 

Kriteria pengujian menggunakan aturan keputusan yang telah dijelaskan oleh 

Gujarati (2007 hal. 122). Jika 0 < d < dL maka tidak ada autokorelasi positif dan 

keputusannya tolak. Berlaku sebaliknya dikatakan tidak ada autokorelasi negatif 

jika 4 – dL < d <4 dan keputusannya tolak. Namun jika dU < d < 4 -dU maka tidak 

ada autokorelasi positif atau negatif. 

Pengujian autokorelasi dilanjutkan dengan mencari nilai d Durbin Watson 

pada hasil regresi. Setelah diketahui nilai d nya, sesuaikan dengan nilai dL dan dU 
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kritis pada tabel Durbin-Wastson d Statistic Significance 0.05 point of dL and dU. 

Tabel tersebut menjelaskan hubungan ukuran sampel yang digunakan dan jumlah 

variabel independen yang digunakan dengan nilai kritis dL dan dU (Gujarati, 2007 

hal. 121). Hipotesis yang akan diuji, yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi didalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi didalam model 

Jika suatu data memiliki masalah autokorelasi, terdapat beberapa treatment 

yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masaah tersebut. Salah satunya cara 

yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan autoregressive (AR), yakni 

dengan memasukkan variabel AR(1) dan/atau AR(2) ke dalam estimasi model 

yang digunakan. AR(1) berguna untuk menaikkan nilai D-W, sedangkan AR(2) 

berguna untuk menurunkan nilai D-W. Menurut Winarno (2011 hal. 5.26), asumsi 

AR adalah ketika data periode ini dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya.  

 

3.7.5. Teknik Uji Hipotesis 

 Ketepatan dalam fungsi regresi sampe menaksir nilai aktual dapat diukur 

melalui uji Goodness of Fitnya. Ghozali (2005 hal. 97) menyatakan, setelah 

penelitian memenuhi uji asumsi klasik akan dilanjutkan dengan uji Goodness of 

Fit yang terdiri atas uji-F (uji model), uji-t (uji parsial) dan uji koefisien 

determinasi. Namun dalam penelitian ini hanya akan digunakan uji parsial (uji-t) 

dan uji koefisien determinasi.  
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3.7.5.1. Uji-t (Parsial) 

Ghazali (2005 hal. 98) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hipotesis nol (Ho) 

yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. 

Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol. 

Ghazali (2005 hal. 99) mengartikan bahwa hipotesis nol berarti suatu 

variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Sedangkan  hipotesis alternatif berarti variabel tersebut merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

Parameter dalam uji-t (parsial) ditetapkan α sebesar 1%, 5% dan 10%. 

Namun pada umunya digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Selanjutnya 

kriteria probabilitas akan dijelaskan melalui ketentuan berikut ini (Gujarati, 2007): 

a. Jika probabilitas < 5%, maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika probabilitas ≥ 5%, maka variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien (-) atau minus, artinya variabel independen berpengaruh 

negatif terhadap variabel dependen. 

d. Koefisien (+) atau plus, artinya variabel independen berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen. 
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3.7.5.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen pada model. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi 

yang kecil menunjukkan pengaruh variabel independen yang sangat terbatas. 

Sedangkan nilai yang mendekati angkat satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua keterikatannya terhadap variabel dependen (Ghazali, 

2005 hal. 97).  

Menurut Winarno (2011 hal. 98), nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, 

walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Diperjelas oleh Gujarati (2003) 

dalam Winarno (2011) bahwa jika uji koefisien determinasi didapat hasilnya R2 

adalah negatif (-), maka adjusted R2 dianggap 0 (nol). Jika R2 adalah 0, artinya 

tidak ada persentase pengaruh dair variabel independen terhadap dependen. 

Namun jika hasil yang didapatkan lebih dari 0, sebagai contoh 0,78 artinya 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 78%. Dalam 

penelitian ini terdapat lebih dari 2 variabel jadi digunakan adjusted R2. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar sebagai Bank Umum menurut 

Kegiatan Usaha (BUKU) 3 yang terdapat di Direktori Perbankan Indonesia pada 

periode 2011 – 2015. Dari seluruh populasi tersebut kemudian dipilih kembali 

menggunakan teknik purposive s ampling sehingga didapatlah sampel dari objek 

terpilih yang akan digunakan sebagai model penelitian. Berdasarkan kriteria 

tersebut didapat 9 Bank yang akan digunakan sampel. 

 

4.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian adalah Bank Umum menurut Kegiatan Usaha 

(BUKU) 3 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 

periode 2011 – 2015. Ukuran populasi adalah 16 Bank yang terdiri atas Bank 

Persero 1 bank, Bank Devisa 9 bank, Bank Non Devisa 1 bank, Bank 

Pembangunan daerah (BPD) 1 bank, Bank Campuran 3 bank dan Bank Syariah 1 

bank.  
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Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria : 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1 
Bank terdaftar di Direktorat Perbankan Indonesia sejak tahun 2011 atau 

sebelumnya; 
16 

2 Bank masih beroperasi pada periode waktu 2011 – 2015 16 

3 Data penelitian menggunakan periode tahun 2011 – 2015 (tahunan) 16 

4 Bank pada kategori BUKU 3 yang termasuk dalam Bank Devisa 9 

5 
Tersedia data secara lengkap di Laporan Tahunan Direktorat Perbankan 

Indoneia tahun 2011 - 2015; 
8 

Jumlah Sampel Akhir 8 

Periode Pengamatan 5 Tahun 

Jumlah Pengamatan 40 Obs 

 Sumber: Data diolah penulis (2016) 

Berdasarkan purposive sampling sampel digunakan sebanyak 8 Bank 

Devisa yang terdapat di Bank Umum menurut Kegiatan Usaha 3, yaitu: 

Tabel 4.2 Sampel Penelitian 

NO KODEBANK NAMA BANK 

1 028 Bank OCBC NISP 

2 023 Bank UOB Indo 

3 011 Bank Danamon 

4 441 Bank Bukopin 

5 022 Bank CIMB Niaga 

6 019 Bank Pan Indonesia (Bank Panin) 

7 426 Bank Mega 

8 013 Bank Permata 

    Sumber: www.bi.go.id  

 

 

 

4.3.  Data yang Digunakan 

 Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan Direktori Perbankan 

Indonesia periode 2011 – 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan.  
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4.4  Analisa Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari 

empat variabel penelitian.  

 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 ROA CAR NPL LDR 

Mean  0,018350  0,160925  0,022368  0,867793 

Median 0,018000  0,157300  0,022150  0,892850 

Maximum  0,031800  0,228500  0,040100  1,005700 

Minimum  0,001600  0,118600  0,007300  0,523900 

Std. Dev  0,007561  0,022410  0,008118  0,110093 

  Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.3 maka dapat 

diketahui bahwa Variabel Return On Assets (ROA) sebagai variabel dependen 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh Bank Devisa 

pada BUKU 3 tahun 2011 – 2015 adalah sebesar  0,018350 atau 1,83 % dengan 

nilai tengah 1,8%. Berdasarkan lampiran I, nilai ROA terbesar dimiliki oleh Bank 

Danamon pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,18%, artinya pada tahun tersebut Bank 

Danamon memiliki perputaran aset paling tinggi dibandingan dengan Bank 

Devisa pada BUKU 3 lainnya. Nilai ROA terkecil dimiliki oleh Bank Permata 

pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 0,16%, artinya Bank Permata dalam 

kurun dua tahun tidak mengalami peningkatan perputaran aset sekaligus terendah 

dibandingkan dengan Bank Devisa lainnya. Standar deviasi pada variabel ini lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai rata – rata, artinya perputaran aset relative stabil.  
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Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel independen 

dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh Bank Devisa 

pada BUKU 3 tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 0,160925 atau 16% dengan nilai 

tengah 15,7%. Artinya, dalam periode tersebut bank sampel secara rata - rata 

memiliki nilai CAR yang baik karena nilainya berada diatas ketentuan minimum 

yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 8%. Berdasarkan lampiran I, nilai 

CAR terbesar dimiliki oleh Bank Mega pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,85%, 

artinya pada tahun tersebut Bank Mega mencadangkan dana modal untuk 

kerugian paling besar diantara bank lainnya. Nilai CAR terkecil dimiliki oleh 

Bank Mega pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,86%, artinya meskipun Bank Mega 

mencadangkan modal minimum paling rendah namun tetap memenuhi standar 

Bank Indonesia. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Variabel Non Performing Loan (NPL) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh Bank Devisa pada 

BUKU 3 tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 0,022368 atau 2,23% dengan nilai 

tengah sebesar 2,21%. Artinya, dalam periode tersebut bank sampel secara rata - 

rata memiliki nilai NPL yang baik karena nilainya berada dibawah ketentuan 

maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. Berdasarkan lampiran 

I, nilai NPL terbesar dimiliki oleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2014 yaitu 

sebesar 4,01%, artinya pada tahun tersebut Bank CIMB Niaga lebih rentan 

terhadap risiko kredit karena memiliki nilai kredit bermasalah yang tinggi. Nilai 

NPL terkecil dimiliki oleh Bank OCBC NISP pada tahun 2013 yaitu sebesar 
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0,73%, artinya pada tahun 2013 bank tersebut hanya menanggung kredit 

bermasalah kurang dari 1%. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. 

Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh Bank Devisa pada 

BUKU 3 tahun 2011 – 2015 adalah sebesar  0,867793 atau 86,7% dengan nilai 

tengah sebesar 89,2%. Artinya, dalam periode tersebut bank sampel secara rata - 

rata memiliki nilai LDR yang baik karena nilainya berada ditengah ketentuan 

minimum dan maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 72% - 92%. 

Berdasarkan lampiran I, nilai LDR terbesar dimiliki oleh Bank Danamon pada 

tahun  2012 yaitu sebesar 100,57%, artinya pada tahun 2012 bank tersebut banyak 

menyalurkan kredit namun tidak diimbangi dengan penerimaan dana pihak 

ketiganya. Nilai LDR terkecil dimiliki oleh Bank Mega pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 52,39%, artinya Bank Mega di tahun 2012 lebih memilih untuk 

menyimpan dana pihak ketiga dari pada menyalurkannya dalam bentuk pinjaman 

kredit. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 
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4.5.  Uji dan Model Regresi  

4.5.1.  Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan Fixed Effect atau Common Effect. Berikut hasil Uji Chow dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Chow  dibawah menunjukkan nilai 

probabilitas Cross Section Chi-Square adalah 0. Nilai probabilitas ini lebih rendah 

dari kriteria pengujian yang memberikan batasan Chi-Square yaitu, sebesar 0,05 

(Widarjono, 2009 hal. 72). Hal tersebut menyebabkan model fit bila menggunakan 

Fixed Effect Model.  

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Probability 

Cross Section F 5,328685 (7,29) 0,0005 

Cross Section Chi-Square 33,076243 7 0,0000 

    Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7  (2016) 

 

 Kemudian pengujian dilanjutkan dengan menggunakan model Fixed Effect  

yang selanjutnya akan diuji menggunakan Uji Hausman.  

 

4.5.2.  Uji Hausman 

 Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

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

dalam penelitian ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Square Stat. Chi-Square d.f. Probability 

Cross-Section Random 34,608680 3 0,0000 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

  

Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 

0. Nilai Probabilitas berada dibawah kriteria batasan Cross-Section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0,05 (Widarjono, 2009 hal. 72). Sehingga model regresi 

data panel yang fit untuk digunakan dalam penelitian adalah model Fixed Effect. 

 

4.5.3.  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimate). Pada model linier BLUE merupakan model yang menetapkan bahwa 

suatu respon (Y) tersusun atas mean yang terikat pada prediktor (Xi) dan 

kesalahan random (ε) yang mengukur kesalahan dan pengaruh dari variabel lain 

yang tidak termuat dalam model (Tikawati, 2009). Masalah dalam analisis regresi 

linier yang sering dijumpai adalah normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi (Gujarati, 2007).   

Berikut ini pembahasan mengenai uji asumsi klasik yang telah dilakukan 

dalam penelitian. 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 40

Mean      -3.04e-19

Median   0.000114

Maximum  0.007965

Minimum -0.012702

Std. Dev.   0.004848

Skewness  -0.599472

Kurtosis   3.064376

Jarque-Bera  2.402681

Probability  0.300791

4.5.3.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual yang diperoleh 

untuk penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena residual 

data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan 

teknik analisis regresi berganda (Ghazali, 2005 hal. 160). 

Uji normalitas menggunakan Histogram untuk mengetahui penyebaran 

data residualnya. Pada gambar 4.1 dibawah menunjukkan bahwa residual data 

telah terdistribusi secara normal, hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas 

yaitu sebesar 0,300791 yang berada diatas ketentuannya signifikansi α ≥ 0,05 

(Winarno, 2007 hal. 5.37). Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

residual data telah terdistribusi normal. Objek pengamatan sebanyak 8 Bank 

Devisa pada Bank Umum dengan Kategori Usaha (BUKU) 3. 

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian 

yang digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut.  

   

  

 

 

 

 
Sumber: Data: diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 

Gambar 4.1 Histogram Normalitas 
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4.5.3.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

korelasi linear antar variabel independen (Ghazali, 2005 hal. 160).. Salah satu 

syarat didalam uji asumsi klasik adalah bahwa tidak boleh ditemukannya data 

bermasalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas yang terdapat pada 

model penelitian dijabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 CAR NPL LDR 

CAR  1,000000  0,109835  0,070880 

NPL  0,109835  1,000000  0,065137 

LDR  0,070880  0,065137  1,000000 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 

Syarat untuk menguji multikolinearitas ini adalah dengan melihat 

coefficient correlation. Apabila cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat 

masalah multikolinearitas pada model penelitian maupun sebaliknya (Gujarati, 

2007 hal. 87). Didalam uji asumsi klasik data yang diperoleh tidak diijinkan 

memiliki unsur multikolinearitas. Cara untuk melihat masalah dalam yang 

terdapat dalam multikolinearitas adalah dengan menggunakan correlation matrix 

seperti yang terdapat pada tabel diatas.  

 Berdasarkan tabel 4.6 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh 

antara variabel CAR dengan NPL sebesar 0,109835 yang merupakan korelasi 

terbesar dibandingkan variabel lainnya. Sedangkan pengaruh antara NPL dengan 

LDR sebesar 0,065137 merupakan korelasi terendah dari variabel lainnya.  
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 Dari hasil uji multikolinearitas diatas, seluruh variabel menunjukkan nilai 

koefisien dibawah 0.85, sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini 

tidak terdapat masalah multikolinearitas.  

 

4.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadinya 

kesalahan dan terdapat residual dari model regresi yang dianalisis pada 

pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan 

uji Park. Hasil uji heteroskedastisitas dinyatakan dalam tabel 4.7 berikut.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  Variabel Dependen: LOG(RESID2) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probability Result 

CAR 30,14799 14,37730 2,096916 0,0431 Heteroskedastisitas 

NPL 77,32958 39,67532 1,949060 0,0591 Non Heteroskedastisitas 

LDR -1,687912 2,915032 -0,579037 0,5662 Non Heteroskedastisitas 

C -17,07045 3,345652 -5,102279 0,0000 -  

  Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 

Setelah melakukan uji Park ditemukannya heteroskedastisitas pada alat 

ukur CAR, karena hanya CAR yang memiliki p-value < 0,05. Menurut Nachrowi 

(2006, hal. 122), kriteria pengujian uji multikolinearitas adalah jika p-value > 0,05 

,maka tidak ada multikolinearitas. Namun jika p-value < 0,05, maka terdapat 

multikolinearitas pada data.  Untuk itu perlu diterapkan sebuah treatment untuk 

menghilangkan heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

menggunakan Metode GLS (General Least Square) uji cross-section weighted. 

Menurut Pusakasari (2014 hal. 478), cross-section weighted dapat digunakan 

dalam mengatasi masalah khusus heteroskedastisitas.    
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Prosedur menjalankan uji cross-section weighted pada aplikasi Eviews 

versi 7. Langkah pertama, regresi model penelitian. Kemudian pada kotak dialog 

“Equation Estimation” pilih sub “Panel Option” dan ubah panel GLS Weights 

dari no weights menjadi Cross-section weights. Hasilnya heteroskedastisitas pada 

CAR berubah seperti yang tertera pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.8 Hasil Treatment Uji Heteroskedastisitas 

       Variabel Dependen: ROA 

         Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probability Kesimpulan 

CAR 0,015506 0,033843 0,458171 0,6496 Non Heteroskedastisitas 

NPL -0,141042 0,099041 -1,424081 0,1630 Non Heteroskedastisitas 

LDR -0,003871 0,009007 -0,429756 0,6699 Non Heteroskedastisitas 

C 0,021496 0,009702 2,215751 0,0331 Non Heteroskedastisitas 

         Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 

Seluruh variabel independen telah di treatment mengggunakan metode 

Generalized Least Square (GLS) dengan uji Cross-Section Weights. Jadi 

berdasarkan hasil treatment tabel 4.8 variabel independen dalam penelitian tidak 

terdapat masalah heteroskedastisitas.  

 

4.5.3.4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menunjukkan hubungan residual antara satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Berikut hasil estimasi uji autokorelasi. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

R-Squared 0,588883 

Adjusted R-Squared 0,447118 

F-Statistic 4,153947 

Probability (F-Statistic) 0,001263 

Durbin-Watson Statistic 1,953598 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-

Watson Stat. sebesar 1.953598 artinya nilai D-W berada diantara 1,54 sampai 

dengan 2,46. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dStatistic Significance Points of 

dL and dU at 0,05, point  dL and dU untuk observasi (n) sebanyak 40 obs dan 

variabel (k) sebanyak 3 variabel independen berada diantara dL 1,338 sampai 

dengan dU 1,659. Menggunakan aturan keputusan tidak ada autokorelasi negatif 

dan positif digunakan ketentuan dU < d < 4 - dU, yang berarti autokorelasi ditolak 

(Gujarati, 2007). Jika 4 dikurang 1,659 sama dengan 2,341 dan D-W Statistic (d) 

adalah 1,953598, maka posisinya 1,659 < 1,953 < 2,341. Artinya D-W Statistic 

berada dalam batas yang disyaratkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari 

uji autokorelasi diterima, dan tidak terdapat masalah autokorelasi. 

 

4.5.4.  Analisis Regresi Berganda 

 Metode penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda. 

Terdiri atas 8 Bank dengan waktu penelitian selama 5 tahun, data yang digunakan 

merupakan data tahunan. Sehingga terdapat 40 data, tanpa adanya penghapusan 

data. Tidak ada outlier.  

 Model yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ROAit = 0+ 1CARit+ 2NPLit+ 3LDRit+εit 

Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Penelitian Fixed Effect Model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

CAR 0,036138 0,052617 0,686813 0,4977 Tidak Signifikan 

NPL -0,727476 0,168700 -4,312243 0,0002 Signifikan 

LDR -0,042890 0,025358 -1,691381 0,1015 Tidak Signifikan 

C 0,066026 0,022848 2,889771 0,0072 - 

R-Squared  0,588883 

Adjusted Square 0,447118 

F-Statistic 4,153947 

Probability (F-Statistic) 0,001263 

Durbin-Watson stat. 1,953598 

         Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2016) 

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

ROAit = 0,066026 + 0,036138*CARit – 0,727476*NPLit – 0,042890*LDRit +εit  

 

 Persamaan linier berganda diatas dapat dijelaskan apabila variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

bernilai nol, maka nilai konstanta Return On Assets (ROA) sebesar 0,066026 atau 0,06%. 

Untuk CAR yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,036138 atau 0,03%, hal ini 

menunjukkan bahwa ROA akan mengalami kenaikan sebesar 0,03% pada setiap kenaikan 

1% CAR. Hal ini dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.  Kemudian, koefisien 

regresi pada NPL adalah sebesar 0,727476 atau 0,72%. Hal ini menjelaskan bahwa ROA 

akan mengalami penurunan sebesar 0,72% untuk setiap kenaikan 1% NPL. Hal ini 

dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Terakhir untuk koefisien regresi LDR 

adalah sebesar 0,042890 atau 0,04%. Hal ini menjelaskan bahwa ROA akan mengalami 

penurunan sebesar 0,04% untuk setiap kenaikan 1% LDR. Hal ini dengan asumsi variabel 

lain dianggap konstan.  
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4.6.  Hasil Uji Hipotesis 

4.6.1. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat menghubungkan 

variabel independen dengan variabel dependen dalam mengestimasi persamaan regresi. 

 Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 

0,447118 atau 44,71%.  Hal ini menunjukkan bahwa CAR, NPL dan LDR menjelaskan 

sebesar 44.71% pengaruh terhadap ROA. Sisanya yaitu sebesar 55,29% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.  

 

4.6.2.  Uji t (Parsial) 

 Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing proksi variabel independen yaitu, Capital Adequacy Ratio, 

Non Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap proksi variabel dependen 

Return On Assets pada suatu model regresi sehingga dapat diambil kesimpulan atas 

rumusan masalah pada penelitian ini. 

Ho1 : Permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

Ha1  : Permodalan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

 

Berdasarkan tabel 4.10, CAR memiliki probabilitas sebesar  0,4977 ≥ 0,05, yang 

artinya Ha1 ditolak. Hasil menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Nilai koefisien regresi CAR sebesar 0,686813 menunjukkan bahwa CAR 

memiliki pengaruh positif terhadap ROA. 
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Dapat disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya 

Permodalan (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA.  

 

Ho2 : Risiko Kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas  

Ha2 : Risiko Kredit berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

 

Berdasarkan tabel 4.10, NPL memiliki probabilitas sebesar 0.0002 ≤ 0.05 yang 

artinya Ha2 diterima. Hasil menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan 5% 

terhadap ROA. Nilai koefisien regresi NPL sebesar -4,312243 menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh terhadap ROA.  

Dapat kesimpulan bahwa Risiko Kredit (NPL) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.  

 

Ho3 : Risiko Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas  

Ha3 : Risiko Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

 

Berdasarkan tabel 4.10, LDR memiliki probabilitas sebesar 0,1015 ≥ 0,05, yang 

artinya Ha3 ditolak. Hasil menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Nilai koefisien regresi LDR sebesar -1,691381 menunjukkan bahwa 

variabel LDR tidak perpengaruh terhadap ROA. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Risiko Likuiditas (LDR) memiliki 

pengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan ROA.  
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4.7.  Analisis Hasil Penelitian  

4.7.1.  Pengaruh Permodalan terhadap Profitabilitas 

 Permodalan dalam penelitian ini di proksikan menggunakan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. CAR memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0,4977 diatas nilai signifikansi sebesar 5%, yang artinya Ha ditolak. Rasio CAR 

digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menunjang 

aktiva yang mengandung atau dapat mengakibatkan risiko. Risiko yang terjadi dapat 

berasal dari kredit atau funding. Besar kecilnya CAR dapat ditentukan oleh kemampuan 

bank dalam menghasilkan profit serta pengalokasian dana pada aktiva yang sesuai dengan 

tingkat risikonya (Rivai et. al., 2007: 713).  

Secara teoritis bank dengan modal yang tinggi dapat menghasilkan laba yang 

besar juga, karena modal yang besar memungkinan bank untuk berani menyalurkan kredit 

dalam jumlah yang lebih besar dan akan meningkatkan laba. Namun dalam hal ini teori 

itu tidak terbukti. Dalam pelaksanaannya menentukan pendapatan bank juga bergantung 

kepada tingkat penyaluran kredit yang tidak macet dan likuiditas bank itu sendiri.  

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2013, CAR yang wajib dimiliki 

oleh setiap bank adalah 8%. Berdasarkan data yang diperoleh bawa nilai CAR Bank 

Devisa pada BUKU 3 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Dimana rata-rata CAR 

yang dimiliki adalah sebesar 16% dan nilai minimumnya adalah 11%. Kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa bank tersebut banyak memiliki modal namun tidak 

menggunakannya secara optimal untuk menjalankan kegiatan operasional yang dapat 

menghasilkan keuntungan. Sehingga tidak adanya pertambahan laba. Atas dasar hal ini 

CAR kecil kemungkinannya menjadi faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas bank. Pendapat lainnya CAR menjadi tidak signifikan kemungkinan karena 
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BI menetapkan CAR minimum 8%, sehingga pemilik bank menambahkan modal dengan 

menyediakan dana untuk mengantisipasi skala usaha yang berupa expansi pembiayaan 

yang diberikan agar CAR memenuhi ketentuan BI. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Antoni & Nasri (2015) dan Afriyie & Atokey (2013) yang juga menyatakan hubungan 

positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

 

4.7.2.  Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 

 Risiko kredit diproksikan dengan rasio Non Performing Loan. Rasio NPL 

menunjukkan tingkat kredit bermasalah yang dialami suatu bank. Ketika bank 

memberikan kredit kepada nasabahnya, artinya bank akan menerima pengembalian dana 

pokok berikut dengan bunganya. Bank dapat mengambil keuntungan dari selisih 

pembayaran kredit (Fahmi, 2015 hal. 29). Namun keuntungan tidak akan diperoleh jika 

nasabah ingkar melakukan pengembalian yangmana mengindikasikan mulanya kredit 

bermasalah. Jadi semakin kecil rasio NPL semakin baik untuk bank. Rasio NPL yang 

kecil artinya bank tersebut memiliki kredit macet yang rendah. Dengan kredit macet yang 

rendah bank memperoleh keuntungannya secara tepat waktu, sehingga dana tersebut 

dapat digunakan kembali untuk kegiatan usaha yang lain dan mendapatkan keuntungan 

lebih besar.  

Berdasarkan uji hipotesis, risiko kredit yang diproksikan dengan NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. 

Variabel NPL memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0002 dibawah nilai tingkat 

signifikansi 5%, artinya Ha diterima. Hal ini didukung oleh penelitian Antoni & Nasri 

(2015) dan Idris et al. (2011) yang juga memperolah hasil sama. Artinya setiap penurunan 

NPL pada suatu bank dapat mengakibatkan kenaikan profitabilitas bank tersebut. 
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Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No 13/3/PBI/2011 telah 

menetapkan, rasio NPL yang sehat adalah 5%. Pada kenyataannya rata-rata bank devisa 

pada BUKU 3 memiliki rasio NPL sebesar 2,23%. Hal ini menjelaskan bahwa secara 

umum Bank Devisa pada BUKU 3 tidak rentan terhadap risiko kredit serta dapat menjaga 

stabilitas kreditnya selama 5 tahun terakhir. Nilai terbesar kepemilikan NPL pun masih 

dalam batas wajar 4% yang artinya tidak berpotensi besar untuk kredit bermasalah. Logis 

jika dikatakan risiko kredit memiliki hubungan yang signifikan terhadap profitabilitas. 

Pengembalian kredit yang lancar menjauhkan bank tersebut dari risiko kredit bermasalah, 

sehingga dana dapat digunakan untuk kegiatan atau transaksi lainnya yang dapat 

mendatangkan keuntungan. 

 

4.7.3.  Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas 

 Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank ketika tidak dapat 

menuntaskan kewajiban hutangnya serta kewajiban lainnya ketika telah jatuh tempo (Ali, 

2006 hal. 374). Sebelum risiko likuiditas bank harus terlebih dahulu mengenali keadaan 

likuiditasnya. Likuiditas berbanding terbalik dengan profitabilitas (Van Horne & 

Wachowiz, 2005). Ketika suatu bank menjaga tingkat likuiditasnya tetap rendah maka 

bank tersebut akan memperoleh laba yang tinggi. Sedangkan risiko likuiditas dengan 

profitabilitas berbanding lurus. Peningkatan risiko likuiditas atas ilikuidnya dana akan 

diikuti dengan peningkatan laba bank. Risiko Likuiditas diproksikan menggunakan 

variabel Loan to Deposit Ratio. Semakin besar rasio LDR ini diharapkan bahwa bank 

akan memperoleh penghasilan dari bunga yang tinggi.   

Berdasarkan uji hipotesis, LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA. Variabel LDR memiliki probabilitas sebesar 

0,1015 diatas nilai tingkat signifikansi 5%, artinya Ho diterima. Hasil ini sama dengan 
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penelitian yang telah dilakukan oleh Gizaw et al. (2011) dimana LDR tidak berpengaruh 

terhadap ROA.  

  Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 

menetapkan batas bawah LDR 78% dan batas atas LDR 92%. Dilihat dari lampiran I, 

data LDR dari seluruh bank yang menjadi sampel hampir semuanya berada diatas batas 

LDR 92% dibeberapa tahunnya seperti Bank OCBC NISP, Bank CIMB Niaga, Bank 

Danamon, Bank Pan Indonesia, dan Bank UOB Indonesia. Namun untuk Bank Mega 

memiliki LDR paling rendah diantara semua sampel yakni dibawah 65% selama tahun 

2011 – 2015. Bahkan LDR tersebut tidak termasuk dalam kriteria batas bawah yang 

ditentukan Bank Indonesia. Hanya Bank Permata dan Bank Bukopin yang memiliki LDR 

normal dalam batas yang telah ditentukan. Nilai LDR yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah mungkin dapat mengakibatkan faktor yang mempengaruhi mengapa LDR tidak 

signifikan terhadap ROA.   

Namun juga dapat disebabkan karena BI Rate yang pada tahun 2012 - 2014 

sedang meningkat. Peningkatan BI Rate akan diikuti dengan peningkatan bunga deposito 

dan bunga kredit. Jika bunga kredit tinggi, maka orang cenderung untuk memilih 

menabung dan tidak menyalurkan kredit. Dengan pengharapan tingkat pengembalian 

yang tinggi. Sehingga bank lebih berhati-hati dalam menggunakan dananya termasuk 

menyalurkan kreditnya.  

  

4.8.  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh permodalan, 

risiko kredit, dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum berdasarkan 

Kegiatan Usaha (BUKU) 3 periode 2011 – 2015, terdapat beberapa poin penting yang 
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dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank dengan kategori BUKU 3 serta pihak – 

pihak yang berkepentingan lainnya.  

 Variabel permodalan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Permodalan dengan Profitabilitas yang diproksikan dengan Return 

On Asset (ROA). Sesuai dengan hasil penelitian ini bank harus tetap menjaga tingkat 

modalnya. Meskipun tidak secara signifikan dapat meningkatkan kinerja bank, namun 

peran modal sebagai penampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan 

operasional bank tetap dibutuhkan. Rata-rata CAR berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis 

statistik deskriptif adalah sebesar 22%, artinya bank devisa pada umumnya telah memiliki 

CAR yang tinggi.  

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa terdapat satu dari tiga variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, yaitu Risiko kredit. 

Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa risiko kredit mampu jika dijadikan salah satu 

parameter pengukuran profitabilitas yang dimiliki suatu bank. Karena, ketika nilai risiko 

kredit yang dihadapi suatu bank semakin rendah, maka profitabilitas yang dihasilkan 

semakin tinggi. Dengan demikian, suatu bank diharapkan untuk dapat selalu menjaga 

nilai risiko kreditnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011, bahwa 

rasio NPL yang sehat adalah sebesar 5%.  

Bagi bank sampel yang memiliki NPL diatas 5% harus lebih memperhatikan dan 

memperketat analisis pemberian kredit 5C, yaitu Character. Capacity, Capital, Condition 

of Economic dan Collateral. Selain itu penyelamatan kredit macet pun dapat dilakukan 

menggunakan pendekatan 3R, yaitu Rescheduling (penjadwalan ulang), Reconditioning 

(persyaratan ulang), dan Restructuring (penataan ulang). Bank sebagai lembaga yang 
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menjunjung tinggi kedisiplinan sudah seharusnya mementingkan ketaatan dalam 

memeriksa nasabah yang akan mengajukan kredit. Caranya dengan menilai karakter calon 

kreditur, meninjau ulang kapasitas kreditur dalam upayanya mengembalikan dana 

pinjaman melalui usahanya, memperhatikan modal yang dimiliki calon kreditur, 

memperhatikan kondisi perekonomian yang sedang terjadi saat ini, dan meninjau ulang 

barang atau usaha yang dijadikan jaminan bagi kreditur.  

Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai proksi risiko likuiditas merupakan rasio 

kredit terhadap total dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Berdasarkan 

hasil penelitian variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan menunjukkan 

bahwa risiko likuiditas tidak selalu dapat digunakan menjadi salah satu indikator 

profitabilitas suatu bank. Namun nilai negatif menunjukkkan apabila nilai LDR 

mengalami penurunan, maka profitabilitas bank akan semakin meningkat.  

Apabila rasio LDR mencapai batas atas 92% ketentuan, seperti yang tertulis di 

Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015, dapat dikatakan bank tersebut memiliki 

risiko yang tinggi. Sebaiknya bank tersebut mengurangi permintaan kredit, karena 

dikhawatirkan akan teradi pengangguahn pembayaran kreditnya. Namun jika LDR 

mencapai batas bawah 78%, artinya bank tersebut terlalu sering dalam menyalurkan 

kreditnya dan mendapatkan keuntunagn (profit). Oleh karena itu sebaiknya sebuah bank 

sebaiknya menjaga keseimbangan nilai LDRnya pada 78% - 92% agar optimal dengan 

tidak terlalu banyak menyalurkan kredit namun juga tidak terlalu lama menampung dana 

pihak ketiga. Adanya dana cadangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti 

penarikan tabungan atau giro yang mobilitasnya tinggi, dapat tetap tercover. 

Nilai rata-rata LDR pada bank sampel sebesar 86,7% artinya LDR masih dalam 

batas aman, namun nilai tertinggi sebesar 100,5% dan terendah 52,3% masih ditemukan 
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pada beberapa bank. Tindakan yang harus diambil oleh pihak bank agar likuiditas pada 

angka amannya dengan salah satunya yaitu, menghindari keputusan yang bersifat 

mengejar keuntungan dalam jangka pendek,tetapi mampu memberikan kerugian yang 

bersifat jangka panjang. Profit yang tumbuh perlahan dan konstan lebih baik 

dibandingkan dengan profit maksimal namun fluktuatif (Fahmi, 2015: 128). Oleh karena 

itu, pengaruh yang bersifat tidak signifikan pada permodalan dan risiko likuiditas tersebut 

tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam mengukur proftabilitas Bank Devisa dalam Bank 

Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 periode 2011 - 2015. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Permodalan yang diproksikan dengan rasio Capital Adequacy Ratio 

memiliki pengaruh yang bersifat tidak signifikan terhadap Profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum menurut 

Kegiatan Usaha (BUKU) 3 Periode 2011 – 2015. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa apabila rasio CAR yang dimiliki Bank meningkat, 

maka Profitabilitas Bank yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan. Faktor yang menjadikannya tidak signifikan, 

karena rata-rata Bank Devisa pada BUKU 3 memiliki CAR yang besar 

namun tidak menggunakannya untuk kegiatan jasa bank. Sehingga 

keuntugan yang diperoleh tidaklah signifikan besarannya.  

2. Risiko Kredit yang diproksikan dengan rasio Non Performing Loan 

memiliki pengaruh yang bersifat signifikan terhadap Profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum menurut Kegiatan 

Usaha (BUKU) 3 Periode 2011 – 2015. Hubungan negatif menunjukkan 

bahwa apabila rasio NPL yang dimiliki Bank menurun, maka Profitabilitas 

Bank yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. Faktor yang menjadikannya signifikan, karena rata-rata Bank 

Devisa pada BUKU 3 memiliki kredit bermasalah yang rendah. Sehingga 
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pengembalian kredit cepat terkumpul beserta bunganya yang menambah 

pendapatan bank. 

3. Risko Likuiditas yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio 

memiliki pengaruh yang bersifat tidak signifikan terhadap Profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum menurut 

Kegiatan Usaha (BUKU) 3 Periode 2011 – 2015. Hubungan negatif 

menunjukkan bahwa apabila rasio LDR yang dimiliki Bank menurun, 

maka Profitabilitas Bank yang dihasilkan akan meningkat dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan. Faktor yang menjadikannya tidak signifikan, 

karena adanya peningkatan BI Rate 2012-2014 diikuti dengan peningkatan 

bunga deposito dan bunga kredit. Sehingga masyarakat lebih memilih 

menabung dan tidak mengajukan kredit. Bank sendiri lebih berhati-hati 

dalam menyalurkan dananya. Sehingga tingkat pengembalian ke bank tidak 

secara singifikan mempengaruhi profit. 

 

5.2 Saran 

 Beberapan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil peneitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor Bank Umum menurut Kegiatan Usaha 

(BUKU) 3 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebaiknya 

memperhatikan rasio Non Performing Loan yang merupakan proksi dari 

variabel Risiko Kredit selama satu periode ke periode selanjutnya sebagai 

acuan pengambilan keputusan investasi, selalu menjaga tingkat NPL dibawah 

5%, lebih menkankan prinsip 5C pada pengajuan kredit dan menjalankan 
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ketentuan 3R ketika kredit bermasalah terjadi. Penurunan rasio NPL terbukti 

dapat meningkatkan Profitabilitas secara signifikan.  

2. Bagi Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini, sebaiknya memperhatikan angka Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Karena berdasarkan data terdapat beberapa  bank yang memiliki 

angka diatas batas maksimalnya. Hal ini berguna untuk menjaga bank tetap 

likuid dan tidak kekurangan dana cadangan. Terlalu tinggi LDR artinya 

terlalu banyak kredit yang disalurkan, menyebabkan ketimpangan 

pengalokasian dana ditempat lain. Begitu juga dengan bank yang memiliki 

LDR rendah sebaiknya berani mengambil risiko menyalurkan kredit agar 

mendapatkan keuntungan. 

3. Bagi penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa 

dengan menggunakan variabel – variabel tambahan yang menggambarkan 

risiko lainnya. Contohnya risiko pasar, risiko operasional, risiko reputasi, 

risiko strategi dan tatakelola Bank. Menggunakan sampel yang dapat 

dikembangkan berdasarkan jenis Bank yang lain seperti BPR, Bank Asing, 

dan Bank Campuran dengan periode waktu yang lebih ter-update.    
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Lampiran 1 Data yang Digunakan 

Bank Devisa pada Bank Umum menurut Kegiatan Usaha (BUKU) 3 
 

NAMA BANK TAHUN ROA CAR NPL LDR 

OCBC NISP 2011 0,0191 0,1375 0,0126 0,8704 

OCBC NISP 2012 0,0179 0,1649 0,0091 0,8679 

OCBC NISP 2013 0,0181 0,1928 0,0073 0,9249 

OCBC NISP 2014 0,0179 0,1874 0,0134 0,9359 

OCBC NISP 2015 0,0168 0,1732 0,013 0,9805 

DANAMON 2011 0,0258 0,1662 0,0271 0,9833 

DANAMON 2012 0,0318 0,1838 0,0262 1,0057 

DANAMON 2013 0,0275 0,1748 0,0203 0,9506 

DANAMON 2014 0,0314 0,1817 0,0247 0,926 

DANAMON 2015 0,0145 0,2084 0,0332 0,8753 

BUKOPIN 2011 0,0187 0,1271 0,0288 0,8501 

BUKOPIN 2012 0,0183 0,1634 0,0266 0,8381 

BUKOPIN 2013 0,0175 0,1512 0,0226 0,858 

BUKOPIN 2014 0,0133 0,1421 0,0278 0,8389 

BUKOPIN 2015 0,0139 0,1356 0,0283 0,8634 

PAN INDONESIA 2011 0,0202 0,175 0,0356 0,8036 

PAN INDONESIA 2012 0,0196 0,1467 0,0169 0,8846 

PAN INDONESIA 2013 0,0185 0,1532 0,0213 0,8771 

PAN INDONESIA 2014 0,0179 0,1562 0,0205 0,9051 

PAN INDONESIA 2015 0,0127 0,1994 0,0241 0,9422 

CIMB NIAGA 2011 0,0278 0,1309 0,0268 0,9273 

CIMB NIAGA 2012 0,0311 0,1508 0,0233 0,9224 

CIMB NIAGA 2013 0,0275 0,1538 0,0229 0,9034 

CIMB NIAGA 2014 0,016 0,1539 0,0401 0,9562 

CIMB NIAGA 2015 0,0021 0,1616 0,0382 0,9487 

MEGA 2011 0,0229 0,1186 0,0098 0,6375 

MEGA 2012 0,0274 0,1683 0,0209 0,5239 

MEGA 2013 0,0114 0,1574 0,0217 0,5741 

MEGA 2014 0,0116 0,1523 0,0209 0,6585 

MEGA 2015 0,0197 0,2285 0,0281 0,6505 

PERMATA 2011 0,0166 0,1407 0,0204 0,8306 

PERMATA 2012 0,017 0,1586 0,0137 0,895 

PERMATA 2013 0,0155 0,1428 0,0104 0,8926 

PERMATA 2014 0,0016 0,1358 0,017 0,8913 

PERMATA 2015 0,0016 0,15 0,0274 0,8784 

UOB INDO 2011 0,023 0,1761 0,0153 0,917 

UOB INDO 2012 0,026 0,1677 0,0181 0,9664 

UOB INDO 2013 0,0238 0,1494 0,0163 0,9115 

UOB INDO 2014 0,0123 0,1572 0,0372 0,8931 

UOB INDO 2015 0,0077 0,162 0,0268 0,9517 
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Lampiran 2 Output Uji Chow 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: REG1    

Test cross-section fixed effects  

     
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5.328685 (7,29) 0.0005 

Cross-section Chi-square 33.076243 7 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/19/16   Time: 12:27   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 8   

Total panel (balanced) observations: 40  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.048671 0.054961 0.885557 0.3817 

NPL -0.188402 0.151669 -1.242195 0.2222 

LDR 0.004952 0.011143 0.444354 0.6594 

C 0.010435 0.012790 0.815877 0.4199 

     
     R-squared 0.060089     Mean dependent var 0.018350 

Adjusted R-squared -0.018236     S.D. dependent var 0.007561 

S.E. of regression 0.007629     Akaike info criterion -6.818978 

Sum squared resid 0.002095     Schwarz criterion -6.650090 

Log likelihood 140.3796     Hannan-Quinn criter. -6.757913 

F-statistic 0.767172     Durbin-Watson stat 0.757169 

Prob(F-statistic) 0.519954    
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Lampiran 3 Output Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REG1    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 34.608680 3 0.0000 

     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     CAR 0.036138 0.048671 0.001128 0.7091 

NPL -0.727476 -0.188402 0.015969 0.0000 

LDR -0.042890 0.004952 0.000576 0.0461 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/19/16   Time: 12:31   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 8   

Total panel (balanced) observations: 40  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.066026 0.022848 2.889771 0.0072 

CAR 0.036138 0.052617 0.686813 0.4977 

NPL -0.727476 0.168700 -4.312243 0.0002 

LDR -0.042890 0.025358 -1.691381 0.1015 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.588883     Mean dependent var 0.018350 

Adjusted R-squared 0.447118     S.D. dependent var 0.007561 

S.E. of regression 0.005622     Akaike info criterion -7.295884 

Sum squared resid 0.000917     Schwarz criterion -6.831442 

Log likelihood 156.9177     Hannan-Quinn criter. -7.127956 

F-statistic 4.153947     Durbin-Watson stat 1.953598 

Prob(F-statistic) 0.001263    
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Lampiran 4  Output Fixed Effect Model 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/19/16   Time: 12:26   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 8   

Total panel (balanced) observations: 40  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.036138 0.052617 0.686813 0.4977 

NPL -0.727476 0.168700 -4.312243 0.0002 

LDR -0.042890 0.025358 -1.691381 0.1015 

C 0.066026 0.022848 2.889771 0.0072 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.588883     Mean dependent var 0.018350 

Adjusted R-squared 0.447118     S.D. dependent var 0.007561 

S.E. of regression 0.005622     Akaike info criterion -7.295884 

Sum squared resid 0.000917     Schwarz criterion -6.831442 

Log likelihood 156.9177     Hannan-Quinn criter. -7.127956 

F-statistic 4.153947     Durbin-Watson stat 1.953598 

Prob(F-statistic) 0.001263    

     
 

Uji Heterokedastisitas  

 

Dependent Variable: LOG(RES2)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 07/19/16   Time: 12:44   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 8   

Total panel (balanced) observations: 40  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 30.14799 14.37730 2.096916 0.0431 

NPL 77.32958 39.67532 1.949060 0.0591 

LDR -1.687912 2.915032 -0.579037 0.5662 

C -17.07045 3.345652 -5.102279 0.0000 

     
     R-squared 0.204500     Mean dependent var -11.95397 

Adjusted R-squared 0.138208     S.D. dependent var 2.149874 

S.E. of regression 1.995787     Akaike info criterion 4.314593 

Sum squared resid 143.3939     Schwarz criterion 4.483481 

Log likelihood -82.29187     Hannan-Quinn criter. 4.375658 

F-statistic 3.084851     Durbin-Watson stat 2.452847 

Prob(F-statistic) 0.039356    
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Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas Ater Treatment 

 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)  

Date: 07/27/16   Time: 11:24   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 8   

Total panel (balanced) observations: 40  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.015506 0.033843 0.458171 0.6496 

NPL -0.141042 0.099041 -1.424081 0.1630 

LDR -0.003871 0.009007 -0.429756 0.6699 

C 0.021496 0.009702 2.215751 0.0331 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.069599     Mean dependent var 0.025949 

Adjusted R-squared -0.007934     S.D. dependent var 0.014982 

S.E. of regression 0.007242     Sum squared resid 0.001888 

F-statistic 0.897667     Durbin-Watson stat 0.878838 

Prob(F-statistic) 0.451825    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.017843     Mean dependent var 0.018350 

Sum squared resid 0.002190     Durbin-Watson stat 0.737321 
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PERSONAL INFORMATION                                                 

Name  : Aulia Imani 

Place & Date of Birth : Jakarta, Juli 3
rd

 1994 

Address : Pondok Benda Indah Blok L1 No. 19 

Pamulang, Kota Tangerang Selatan 

15416 

Phone Number : 0822-2607-8714 

Email : auls1234.ai@gmail.com 

Religion : Moslem 

Gender : Female 

GPA : 3.17 of 4.00 

 

EDUCATION INFORMATION 

FORMAL 

2012 – Now STIE Indonesia Banking School, Kemang (Financial Management ’12) 

2009 – 2012            Senior High School Muhammadiyah 25, Pamulang 

2006 – 2009 Junior High School Muhammadiyah 22, Pamulang 

2000 – 2006                  Elementary School Muhammadiyah 12, Pamulang 

 

INFORMAL 

December 2015 Effective Selling Skill Workshop 

December 2015 Trade Financing Workshop 

November 2015 Basic Treasury Workshop 

November 2015 Credit Analyst Workshop 

Oktober 2015 Mini Lab. Banking Training 

Desember 2013 Rindam Jaya Military Training 

November 2013 TOEFL Course at ELI George Mansion University 

November 2012 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia Banking School 

 

INTERNSHIP EXPERIENCES 

Juli – Agustus 2013 Marketing Division at STIE Indonesia Banking School 

Januari–Februari 2015 UKKK Division at Kantor Perwakilan Bank Indonesia D.I. Yogyakarta 

Februari – Maret 2016 Marketing Funding Division at Bank Mandiri Area Jakarta Pondok Indah 
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ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

November 2015 Activist Hunt 2015 (Dewan Mahasiswa 2014-2015), Volunteer 

Maret - November 

2015 

Campus Debate Challenge  Indonesia Facing ASEAN Economic 

Community  (Himpunan Mahasiswa Manajemen 2014-2015), Chief of 

Publication Division 

November 2015 
Basic Activist Training Program Batch 2 (Dewan Mahasiswa 2014-2015), 

Medic Staff 

November 2013 
Stock Stimulation  Ready, “to k & Go!  Himpunan Mahasiswa Program 

Studi Manajemen 2012-2013), Collection Staff 

Maret – November 

2013 

Campus Debate Challenge  Time to Speak, Dare to Compete  

Himpunan Mahasiswa  Program Studi Manajemen 2012-2013), Funding Staff 

Maret – November 

2013 

IB“ “uper up  Journey to a Vi tory  (Senat Mahasiswa 2012-2013), 

Publication Staff 

Maret – Oktober 2013 
Business & Marketing Competition 2013 Himpunan Mahasiswa Program 

Studi Manajemen 2012-2013), Chief of Treasurer 

Februari - Maret 2013 
Dialog Ter uka How to be a Professional Banker  (Himpunan Mahasiswa 

Program Studi Manajemen 2012-2013), Vice Secretary 

Januari – Desember 

2013 

Member of Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen 2012 – 2013 

Period, Staff Research and Development Divison 

September 2012 - 

Januari 2013 

Management In Movement 2012 (Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Manajemen 2011-2012), Chief of Event Division 

 

ACHIEVEMENTS  

Juni 2016 Assistant Games Performer at BPR Syariah Mustindo 

Oktober 2015 Travelogue Team as 3
rd

 Winner of Business and Marketing Competition 2015 

September 2012 Participant of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) 2012, STIE  Indonesia 

Banking School 
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