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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko, 

good coporate governance, dan permodalan terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2011-2015. Manajemen risiko yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah risiko kredit yang diukur dengan Non Performing 

Loan (NPL), risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), 

dan risiko operasional yang diukur dengan The Basic Indicator Approach (BIA). 

Good Corporate Governance (GCG) pada penelitian ini diukur dengan nilai 

komposit GCG dan permodalan diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit (NPL) dan risiko 

operasional (LnBIA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, 

risiko likuiditas (LDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas, sementara good corporate governance (nilai komposit GCG) dan 

permodalan (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

 

Kata kunci : Profiabilitas, Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko 

Operasional, Good Corporate Governance, Permodalan 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effect of risk management, 

good corporate governance, and capital on profitability in Regional Development 

Banks period 2011-2015. Risk management used in this study is credit risk 

measured by Non Performing Loan (NPL), liquidity risk measured by Loan to 

Deposit Ratio (LDR) and operational risk measured by the Basic Indicator 

Approach (BIA). Good Corporate Governance (GCG) in this research measured 

by composite value of GCG and capital measured by Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

The result of this study showed that credit risk (NPL) and operational risk 

(LnBIA) has a significant negative effect to profitability, liquidity risk (LDR) has a 

positive significant effect to profitability. While good corporate governace 

(composite value of GCG) and capital (CAR) has no significant effect on 

profitability.  

 

Keyword: Profitability, Credit risk, Liquidity risk, Operational risk, Good 

Corporate Governance, Capital.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas 

ekonomi mengingat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi (Wantera & 

Mertha, 2015). Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan 

Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. Direktori Perbankan Indonesia membagi jenis bank menjadi lima yaitu 

bank persero, bank devisa, bank nondevisa, bank campuran, kantor cabang bank 

asing dan bank pembangunan daerah.  

Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang pendiriannya berdasarkan 

peraturan daerah provinsi dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah yang bersangkutan, dan 

modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan 

(Latumaerissa, 2011:137). Menurut surat siaran pers bersama yang dikeluarkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah pada 

tanggal 26 Mei 2015 (SP No. SP 43/DKNS/OJK/05/2015), Presiden Joko Widodo 

meresmikan peluncuran program transformasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

yang merupakan program bersama Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Bank 
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Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Kementrian Dalam Negeri untuk 

menjadikan BPD bank yang berdayasaing, tumbuh kuat dan berperan dalam 

perekonomian didaerahnya. Menurut Muliaman D Hadad selaku Ketua Dewan 

Komisioner OJK dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPD perlu 

bertransformasi karena terdapat permasalahan mendasar secara struktural yaitu; 1) 

Konstribusi terhadap pembangunan daerah masih rendah yang tercermin dari 

relative kecilnya pangsa kredit produktif yakni baru mencapai 26%. 2) Tata 

kelola, sumberdaya manusia, manajemen risiko dan infrastruktur yang belum 

memadai yang memicu peningkatan kredit bermasalah segmen produktif. 3) Daya 

saing BPD masih rendah karena produk dan mutu pelayanan belum memadai.  

Adanya permasalahan tersebut, Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia 

(BPD-SI) tetap menunjukan peningkatan pertumbuhan dapat dilihat dari kinerja 

keuangannya. Sesuai dengan Statistik Perbankan Indonesia per Maret 2015, total 

aset BPD sebesar Rp 498.951 triliun atau meningkat sebesar 22,39% 

dibandingkan posisi Maret 2014 yang mencapai Rp 407.669 triliun. Kinerja kredit 

BPD juga menunjukan pertumbuhan yang cukup baik, terlihat pada Maret 2015, 

posisi kredit BPD mencapai Rp 304.492 triliun atau meningkat sebesar 13,02% 

dibandingkan posisi Maret 2014 sebesar Rp 269.419 triliun. Dana Pihak Ketiga 

(DPK) juga mengalami kenaikan pada Maret 2015 sebesar 28,15% dari Rp 

320.552 pada Maret 2014 menjadi Rp 410.781 triliun. (Siaran Pers Bersama No. 

SP 43/DKNS/OJK/05/2015). Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

permasalahan mendasar tersebut, BPD masih menunjukan peningkatan 

pertumbuhan kinerja keuangan, meskipun peningkatan tersebut belum mampuu 
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mengatasi permasalah mendasar yang dihadapi oleh BPD. Sehingga tujuan utama 

suatu perusahaan untuk medapatkan profit yang maksimal belum tercapai.   

Tujuan utama bank dalam kegiatan operasionalnya yaitu mencapai tingkat 

profitabilitas yang maksimal (Anggreni & Suardika, 2014). Profitabilitas  

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliknya (Hery, 2014:192). Dalam 

menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dapat ditunjukan dari kinerja 

manajemen yang baik. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin tepat 

manajemen dalam melakukan penempatan dana dari bank yang bersangkutan, 

berarti bank tersebut semakin efisien dalam penempatan dananya (Ervani, 2010).)  

Menurut LSPP-IBI (2013:178-179) menyatakan bahwa profitabilitas atau 

rentabilitas dapat diukur dengan Return on Assets (ROA), Return on equity 

capital (ROE), Net Interest Margin  (NIM), dan BOPO. Dalam penelitian ini rasio 

profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset atau ROA. ROA dipilih 

sebagai indikator untuk mengukur rasio profitabilitas karena ROA merupakan 

rasio profitabilitas yang paling sering digunakan dan mampu menunjukan 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atas pengelolaan aset 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Muniroh, 2014). Semakin baik posisi 

bank dari segi penggunaan aset maka peluang tingkat keuntungan yang dicapai 

akan besar, sehingga dapat menunjukan nilai ROA yang besar (Rivai et al, 

2007:721). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, 

salah satunya yaitu dengan melihat penerapan manajemen risiko yang dialami 
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oleh perbankan. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum, terdapat 8 

(delapan) risiko yang harus dikelola bank, kedelapan jenis risiko tersebut adalah 

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

Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategi (SE BI 

No.13/23/DPNP tahun 2011). Risiko yang dikelola dengan baik dapat 

memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang lebih besar 

(Idroes & Sugiarto, 2006:7). Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis risiko 

yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional, risiko tersebut dipilih 

karena menurut Ali (2006:447) dan Idroes & Sugiarto (2006:67), dalam bukunya 

menyatakan bahwa jenis risiko tersebut yang paling banyak dihadapi dan menjadi 

jenis risiko yang paling mendasar bagi perbankan, sehingga risiko pasar tidak 

digunakan dalam penelitian ini.   

Sesuai dengan SE No. 13/24/DPNP Tahun 2011, Risiko kredit adalah Risiko 

akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada 

bank. Artinya, setiap kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sebagai 

akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya, dan bank perlu mencegah atau 

memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko kredit tersebut terjadi 

(Hasibuan, 2007:175). Salah satu parameter pengukuran risiko kredit yaitu Non 

Performing Loan gross atau NPL gross. NPL gross dipilih karena rasio yang 

paling sering digunakan untuk mengukur risiko kredit yang dialami oleh bank. 

Selain itu, NPL gross digunakan untuk mengetahui seberapa besar kredit 

bermasalah yang dialami oleh bank tanpa adanya pengurangan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (LSPP-IBI, 2013:177). 
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Semakin besar NPL maka akan mengakibatkan menurunnya Return on Asset 

(ROA), yang juga berarti kinerja keuangan bank yang menurun dan sebaliknya 

jika Non Performing Loan (NPL) dengan jumlah kecil maka akan mengakibatkan 

Return on Asset (ROA) meningkat sehingga kinerja keuangan bank dapat 

dikatakan semakin baik (Muniroh, 2014). Hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Suciati (2015) NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return 

on Asset (ROA), berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wantera & 

Mertha (2015), Muniroh (2014), Margaretha & Zai (2013) menyatakan bahwa 

NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  

Sesuai dengan SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011, Risiko Likuiditas adalah 

risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo 

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

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko 

likuiditas akan mengalami penurunan pada suatu bank, jika kemampuan likuiditas 

yang dimiliki oleh suatu bank mengalami peningkatan (Suciati, 2015). Hal ini 

berarti dengan likuiditas yang cukup maka bank mampu untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek dari setiap nasabah, sehingga tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang 

dititipkan ke bank meningkat (Latumaerissa, 2011:143). Dalam penelitian ini 

risiko likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). LDR dipilih karena 

mencerminkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya (Attar et. al., 2014). 
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Tingginya rasio LDR akan meningkatkan likuiditas bank dan risiko likuiditas 

yang ditanggung oleh bank akan menjadi kecil (Suciati, 2015). Semakin tinggi 

Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba perusahaan semakin meningkat dengan 

asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah 

kredit macet akan kecil (Margaretha & Zai, 2013). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suciati (2015) dan Muniroh (2014) LDR berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Widati (2012) dan Margaretha & Zai (2013) LDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. 

Risiko operasional tidak hanya dialami oleh operasional perbankan saja, 

tetapi dapat juga terjadi pada berbagai bidang usaha bisnis lainnya yang dapat 

disebabkan karena risiko operasional terdapat pada setiap proses atau kegiatan apa 

pun yang melibatkan manusia dan sistem yang digunakan dalam kegiatan 

operasional (Ali, 2006:450). Definisi risiko operasional sendiri menurut SE BI 

No. 13/24/DPNP (25 Oktober 2011) adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau 

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko 

Operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun 

tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh 

keuntungan (Ali, 2006:375).  

Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur indikator eksposur risiko 

operasional salah satunya yaitu pendekatan indikator dasar (the Basic Indicator 

Approach/BIA). Pendekatan tersebut dipilih karena BIA merupakan perhitungan 
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yang wajib dilakukan pada penerapan tahap awal (SE BI No. 11/3/DPNP, 2009). 

Semakin tinggi indikator eksposur risiko operasional maka risiko yang akan 

dihadapi oleh bank semakin besar (Idroes & Sugiarto, 2006:146). Sehingga 

tingginya nilai BIA suatu bank akan berdampak kepada tingginya risiko 

operasional yang akan dihadapi oleh bank, maka kesempatan bank untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar akan kecil. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Attar et al., (2014), Capriani & Dana (2016), 

Yulistiani & Suryantini (2016) bahwa risiko operasional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Margaretha & Nurul (2012) bahwa risiko operasional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.  

Selain mempertimbangkan risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko 

operasional untuk menilai kinerja perusahaan, perusahaan perbankan juga 

diharuskan menerapkan praktik Good Corporate Governance (Tata Kelola yang 

baik). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014, 

menyatakan bahwa Tata Kelola adalah suatu tata kelola dalam lembaga jasa 

keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Good Corporate Governance atau 

GCG dipilih karena penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas 

manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan memperlihatkan 

signifikansi/materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan GCG sesuai 
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skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank (SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 

29 April 2013).  

Indikator penilaian pada Good Corporate Governance (GCG) yaitu 

menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit self assessment (SE BI 

No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013). Parameter pengukuran tersebut dipilih 

karena sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk menilai tata 

kelola suatu bank. Semakin baik penerapan GCG maka kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba akan semakin meningkat (Tjondro & Wilopo, 2011).  

Bank yang memiliki nilai komposit Good Corporate Governance (GCG) 

yang rendah, maka akan menunjukan bahwa kualitas tata kelola perusahaan suatu 

bank sangat baik (Suciati, 2015). Sehingga jika tata kelola perusahaan suatu bank 

sangat baik, maka akan berdampak kepada kinerja perusahaan yang baik dan 

dapat menghasilkan profit atau laba yang maksimal. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh A. Ajanthan (2013), Tjondro & Wilopo 

(2011) Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return on Assets (ROA), berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wantera & Mertha (2015), Suciati (2015) corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank. 

Profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi dengan modal yang dimiliki oleh 

bank tersebut. Modal dipilih sebagai indikator dalam penilaian profitabilitas bank, 

dikarenakan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan usaha dan menampung kerugian (Rivai et al, 2007:709). Penilaian 

atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan 
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kecukupan pengelolaan permodalan (SE BI No. 13/24/DPNP Tahun 2011). Dalam 

melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM) bagi Bank Umum (SE BI No.13/24/DPNP). Dalam penelitian ini 

permodalan (capital) diproksikan dengan Capital Adeguacy Ratio (CAR).  

Rasio CAR dipilih untuk mengukur permodalan karena CAR salah satu 

indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat 

kerugian yang diderita bank. Selain itu, besar kecilnya CAR ditentukan oleh 

kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada 

aktiva sesuai dengan tingkat risikonya. (Rivai et. al., 2007:713). Hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Widiati (2012), Margaretha & Zai (2013), CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Berbeda 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wantera & Mertha (2015) CAR 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian Muniroh (2014) 

CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Periode yang digunakan dalam penenlitian ini yaitu tahun 2011 sampai 

dengan 2015, periode tersebut dipilih karena peneliti ingin mengetahui keadaan 

lima tahun terakhir faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah setelah dikeluarkannya surat siaran pers bersama No.SP 

43/DKNS/OJK/05/2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank 

Pembangunan Daerah, selain itu untuk pengukuran risiko kredit, permodalan dan 

good corporate governance menggunakan parameter pengukuran yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia pada tahun 2011 melalui SE BI No. 13/24/DPNP. 
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Pada penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Capriani dan Dana (2016) yang berjudul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko 

Operasional dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Pada penelitian 

ini penulis menambahkan dua variabel independen yaitu Good Corporate 

Governance yang diukur menggunakan nilai komposit self assessment GCG dan 

permodalan yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) (2) Pada 

penelitian ini penulis mengukur risiko operasional yang diukur dengan 

menggunakan pendekatan indikator dasar (the Basic Indicator Approach), 

sementara itu pada penelitian sebelumnya menggunakan BOPO (3) Pengamatan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015, Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya yaitu tahun 2010-2014. (4) Objek pada penelitian 

sebelumnya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di Kota Denpasar, 

sedangkan objek dalam penelitian ini menggunakan Bank Pembangunan Daerah.  

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan dari hasil penelitian. 

Sehingga menunjuka perlunya melakukan penelitian kembali terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Maka dari itu, peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen Risiko, Good Corporate 

Governance dan Permodalan terhadap Profitabilitas Bank Pembangunan 

Daerah periode 2011-2015”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015? 

2. Apakah Risiko Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015? 

3. Apakah Risiko Operasional berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015? 

4. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015? 

5.  Apakah Permodalan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih 

lanjut. Pembatasan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

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

operasional, good corporate governance dan permodalan untuk 

menilai profitabilitas suatu perbankan. 

2. Penulis membatasi pengukuran risiko kredit diproksikan dengan Non 

Performing Loan (NPL), pengukuran risiko likuiditas diproksikan 

dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), pengukuran risiko operasional 
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diproksikan dengan The Basic Indicator Approach (BIA), Good 

Corporate Governance dengan melihat nilai komposit self assessment, 

dan pengukuran permodalan diproksikan dengan Capital Adequacy 

Ratio (CAR). 

3. Penelitian ini fokus pada profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). 

4. Populasi dalam penelitian ini merupakan Bank Pembangunan Daerah. 

5. Penulis membatasi periode penelitian dengan menggunakan Laporan 

Keuangan Bank Pembangunan Daerah periode tahun 2011 – 2015.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, good corporate 

governance, dan permodalan yang masing masing diproksikan dengan variable 

Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), The Basic Indicator 

Approach (BIA), nilai komposit self assessment, dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan variable Return on Asset 

(ROA) dengan periode tahun 2011 – 2015. 

1.5 Manfaat Penelitian  

a) Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan memberikan informasi pada saat mengambil kebijakan, khususnya 

dalam melihat profitabilitas Bank Pembangunan Daerah setelah diukur 

dengan Non Performing Loan Ratio, Loan to Deposit Ratio, The Basic 

Pengaruh manajemen..., Nabilah, Ak.-IBS, 2016



13 
 

Indonesia Banking School	
	

	

Indicator Approach, Good Corporate Governance, dan Capital Adequacy 

Ratio.  

b) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi 

peneliti untuk melihat pengaruh apa yang diberikan dari variabel bebas 

terhadap variable terikat yakni profitabilitas. Serta diharapkan dapat 

berguna sebagai tambahan literature bagi penelitian selanjutntya. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab yang kemudian dijabarkan lebih rinci 

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

1. BAB I Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai adanya hubungan antara risiko kredit, risiko likuiditas, risiko 

operasional, good corporate governance dan permodalan sebagai alat 

untuk menilai profitabilitas dengan menggunakan Return on Asset (ROA) 

pada bank pembangunan daerah sehingga terdapat beberapa perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan yang digunakan. 

2. BAB II Landasan Teori  

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sesuai 

dengan telaah pustaka yang ada terkait dengan topik penelitian. Bab ini 

juga memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti serta pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.  
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3. BAB III Metodologi Penelitian  

Bab ini terdiri dari pemaparan mengenai objek penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, penggunaan variabel dan teknik 

analisis data.  

4. BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian  

Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis 

terhadap data yang digunakan baik mengenai pengujian variabel dengan 

asumsi klasik maupun analisis regresi dan pengujian hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya dengan menjawab secara ringkas pertanyaan 

rumusan masalah. 

5. BAB V Kesimpulan  

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta 

saran bagi peneliti berikutnya dan implikasi penelitian terhadap praktik 

yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan pertama kali dipublikasikan oleh Michael C. Jensen dan 

William H. Meckling (1976). Teori keagenan merupakan sebuah kontrak dimana 

satu atau lebih pihak (principal) melibatkan pihak lain (agent) untuk melakukan 

beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa 

wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). 

Dengan demikian adanya hubungan yang kuat antara prinsipal sebagai pemilik 

perusahaan dan agen sebagai pihak yang menjalankan tugas yang diberikan oleh 

prinsipal. Dalam perbankan, khusunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

hubungan keagenan dapat terjadi antara prinsipal dalam hal ini pemerintah 

(Gubernur setiap daerah) dan agen yaitu manajemen setiap BPD, selain itu dapat 

juga terjadi antara regulator (prinsipal) dan manajemen BPD (agen). Hal tersebut 

dapat menimbulkan adanya informasi asimetris yang disebabkan karena pihak 

manajemen (agen) mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek 

perusahaan, sedangkan pemerintah dan debitur (prinsipal) tidak mempunyai 

informasi mengenai prospek suatu perusahaan (Godfrey, 2010:363).  

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat 

terjadi dalam hubungan keagenan (agency problem) yaitu pertama keinginan atau 

tujuan dari prinsipal dan agen yang berlawanan, yang kedua pembagian risiko 
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yang disebabkan pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda 

terhadap risiko (Darmawati dalam Nuswandari 2009). Dengan adanya agency 

problem maka akan menimbulkan agency cost (Godfrey, 2010:363). Menurut 

Jensen & Meckling (dalam Godfrey, 2010:363)  biaya agensi terdiri atas: 

a. Monitoring cost, terjadi pada saat prinsipal mengeluarkan biaya dalam 

rangka mengawasi perilaku agen dalam mengelola perusahaan. 

b. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang 

timbul akibat sikap manajer yang berani memberikan jaminan kepada 

pemilik perusahaan untuk tidak membuat perusahaan yang dikelola 

manajer tersebut merugi 

c. Residual loss, merupakan penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun 

agen dikarenakan adanya hubungan keagenan.  

Berdasarkan penjelasan diatas menggambarkan bahwa risiko yang 

dihadapi oleh perbankan dapat disebabkan salah satunya yaitu dengan adanya 

agency problem. Menurut Nuswandari (2009) agency problem terjadi pada saat 

keinginan atau tujuan dari prinsipal (pemerintah) dan agen (manajemen BPD) 

berlawanan, prinsipal menginginkan keuntungan yang besar sedangkan agen 

dalam melaksanakan tugasnya diharuskan menjaga serendah mungkin nilai risiko 

yang akan dihadapi oleh bank. Semakin besar risiko yang dialami oleh bank maka 

semakin besar juga bonding cost yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut, 

sehingga dapat menurunkan laba BPD. 

Berdasarkan penjelasan diatas teori agensi ini menjelaskan adanya 

hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan profitabilitas yang 
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dihasilkan oleh BPD. GCG atau tata kelola yang baik dapat terjadi jika agen 

(manajemen BPD) mengelola perusahaan atas dasar sesuai yang telah ditetapkan 

oleh regulator (prinsipal) melalui SE BI No. 15/15/DPNP (April 2013). Sehingga 

dengan adanya penerapan GCG yang ditetapkan oleh regulator dapat mengurangi 

konflik keagenan yang terjadi pada suatu bank serta dapat menurunkan biaya yang 

ditimbulkan akibat monitoring cost (Wantera & Mertha, 2015). Dengan demikian 

adanya tata kelola yang baik maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya 

secara efisien sehingga dapat mencapai tujuan perusahaaan yaitu profit yang 

maksimum.  

Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada 

berbagai pihak untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga 

kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan jangka panjang. Pihak yang 

berkontribusi pada modal disebut sebagai prinsipal (pemerintah), sedangkan yang 

berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut agen (manajemen bank). 

(Nuswandari, 2009). Kepemilikan modal bank yang terlalu besar dipandang tidak 

efisien, namun modal besar akan mengarahkan agen (manajemen) bertindak hati-

hati dalam mengelola bank, sebaliknya modal yang terlalu kecil akan mengurangi 

kepercayaan masyarakat (agen) terhadap bank tersebut dan berpotensi 

menimbulkan moral hazard (Taswan, 2010:213).  

 

2.1.2 Teori Likuiditas Bank (The Commercial Loan Theory) 

The Commercial Loan Theory (Teori kredit komersial) dikembangkan 

oleh para praktisi perbankan di Inggris sejak abad ke-18, teori ini mengemukakan 
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bahwa suatu bank akan tetap likuid jika sebagian besar kredit yang disalurkan 

merupakan perdagangan jangka pendek dan dapat dicairkan dalam keadaan bisnis 

yang normal (usual business) (Hasibuan, 2007: 98). Menurut Taswan (2010: 247), 

menyatakan bahwa Commercial loan theory (productive theory of credit) 

menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif disusun 

dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam keadaan 

normal. Maka dapat disimpulkan bahwa commercial loan theory dapat terjadi 

dalam kedaan bisnis yang normal, jika bank dalam keadaan kondisi bisnis yang 

tidak normal maka bank tersebut mengalami masalah dalam hal kewajiban jangka 

pendek yang tidak dapat dicairkan.  

The commercial loan theory menjelaskan adanya hubungan antara risiko 

likuiditas dengan profitabilitas bank. Risiko likuiditas timbul karena bank tidak 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang 

disebabkan karena bank kekurangan likuiditas (Latumaerissa, 2011:143). Dengan 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, maka akan 

mempengaruhi likuidtas bank tersebut. Sehingga jika bank mampu menyalurkan 

dana pihak ketiga dalam bentuk kredit jangka pendek, maka bank tersebut akan 

tetap likuid dan dana pihak ketiga yang telah disalurkan dapat dicairkan dalam 

keadaan normal, dengan asumsi debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan 

tepat waktu, sehingga dapat menigkatkan laba perusahaan.  

The commercial loan theory juga menjelaskan adanya hubungan antara 

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

oleh perusahaan maka kemungkinan kredit yang telah disalurkan untuk kembali 
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akan kecil, dan dapat mempengaruhi peluang untuk mendapatkan profit yang 

maksimal. Hal ini dapat disebabkan karena apabila jumlah kredit bermasalah pada 

suatu bank tinggi maka mengindikasikan bank tersebut dalam keadaan yang tidak 

baik atau dalam kondisi bermasalah (Suciati, 2015). Sehingga bank akan tetap 

likuid jika kredit bermasalah yang dialami oleh bank rendah, dan kemungkinan 

bank untuk mendapat profit yang maksimal akan besar.  

2.1.3 Perbankan 

2.1.3.1 Pengertian Bank 

Menurut UU No.10 Tahun 1998 atas perubahan UU No.7 Tahun 1992 

(Taswan, 2010:6) menyatakan bahwa: 

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya; 

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

2.1.3.2 Jenis-jenis Bank 

Menurut Taswan (2010:8) pada UU No.10 Tahun 1998 atas perubahan UU 

No.7 Tahun 1992, menurut jenisya bank terdiri dari atas: 

1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
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2) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Jenis bank menurut Status kepemilikan menurut latumaerissa (2011:137), 

terdiri atas: 

1. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah UU 

tersendiri. 

2. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan 

dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya 

dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia.  

3. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang 

bank yang sudah ada diluar negeri atau dalam bentuk campuran antara 

bank asing dengan bank nasional yang ada di Indonesia, bank asing ini 

hanya diperkenankan operasinya di lima kota besar di Indonesia. 

4. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya 

berdasarkan peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya 

dimilki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, diwilayah 

yang bersangkutan, dan modalnya merupakan harta kekayaan 

pemerintah daerah yang dipisahkan. 

5. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional. 
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2.1.4 Manajemen Risiko 

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (LSPP-IBI, 2013:237). 

Terdapat empat tahap proses dalam manajemen risiko, yaitu: mengidentifikasi 

kerugian eksposur, menganalisa kerugian eksposur, memilih teknik dalam 

menanggulagi risiko, melaksanakan dan mengamati kegiatan manajemen risiko 

(Rejda, 2012:43). Jika suatu perusahaan atau bank memiliki manajemen risiko 

yang dikelola secara baik, maka dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada 

suatu perusahaan atau bank. Risiko yang dikelola dengan baik dapat memberikan 

manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang lebih besar (Idroes & 

Sugiarto, 2006:7).  

Definisi risiko sendiri menurut LSPP-IBI (2013:237) merupakan potensi 

kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No.11/25/PBI/2009 

mengenai manajemen risiko bagi bank umum, menjelaskan bahwa terdapat 8 

(delapan) jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan yaitu: 

a. Risiko Kredit, adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban bank. 

b. Risiko Pasar, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administrative termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara 

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. 

c. Risiko Likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 
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memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas 

dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.  

d. Risiko Operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank.  

e. Risiko Hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau 

kelemahan aspek yuridis.  

f. Risiko Reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.  

g. Risiko Stratejik, adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan 

dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  

h. Risiko Kepatuhan, adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau 

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku.  

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai risiko 

kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Jenis risiko tersebut dipilih karena 

jenis risiko yang paling sering dihadapi dan menjadi jenis risiko yang paling 

mendasar bagi perbankan (Ali, 2006:447), (Darmawi dalam Attar, 2014), dan 

(Idroes & Sugiarto, 2006:67). Selain itu risiko kredit dan risiko likuiditas 

merupakan jenis risiko yang sangat berpengaruh terhadap laba atau profit yang 
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dihasilkan oleh perbankan (Capriani & Dana, 2016). Risiko operasional dipilih 

karena salah satu jenis risiko yang belum banyak diteliti oleh para peneliti dengan 

parameter pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.4.1 Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank 

sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang telah diberikan bank 

kepada debitur maupun counterparty (pihak lawan) lainnya (Ali, 2006:27). Setiap 

pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian 

dalam pengembaliannya, dan bank perlu mencegah atau memperhitungkan 

kemungkinan timbulnya risiko tersebut terjadi (Hasibuan, 2007:175). Risiko 

kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya 

bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau 

kinerja peminjam dana (borrower) (SE BI No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011).  

Risiko kredit dapat diakibatkan karena adanya analisis kredit yang tidak 

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

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

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

penetapan limit untuk seluruh eksposur kepada setiap individu yang tidak tepat 

(Hasibuan, 2007:175). Hal tersebut merupakan risiko kredit yang sering dialami 

oleh bank, sehingga bank harus melakukan upaya-upaya dalam meminimalisasi 

risiko kredit yang terjadi disuatu bank. Salah satu cara untuk menanggulangi 

masalah tersebut yaitu dengan cara menilai atau mengukur seberapa besar risiko 

kredit yang dialami oleh suatu bank. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 
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No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011, parameter penilaian risiko kredit menurut 

kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan terdiri atas: 

1. Aset Kualitas Rendah 

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑅𝐴 𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑅𝐴
×100% 

2. Aset Produktif Bermasalah 

𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ =

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑎𝑛 
𝑇𝑅𝐴 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑇𝑅𝐴

×100% 

3. Agunan yang Diambil Alih 

𝐴𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝐴𝑙𝑖ℎ =
𝐴𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑎𝑙𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
×100% 

4. Non Performing Loan gross 

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑁𝑃𝐿 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
×100% 

5. Non Performing Loan nett 

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡 (𝑁𝑃𝐿 𝑛𝑒𝑡𝑡) =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ − 

𝐶𝐾𝑃𝑁 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 −

𝐶𝐾𝑃𝑁 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

×100% 

 

Penilaian atau pengukuran tersebut adalah salah satu cara untuk mengukur 

seberapa besar risiko kredit yang dialami oleh suatu bank. Salah satu parameter 

penilaian risiko kredit yang sering digunakan yaitu Non Performing Loan gross 

atau NPL gross. NPL gross digunakan untuk mengetahui seberapa besar kredit 

bermasalah yang dialami oleh bank tanpa adanya pengurangan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit bermasalah (LSPP-IBI, 2013:177). 

Kredit bermasalah yang dimaksud adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank 

yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan CKPN kredit 
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bermasalah yaitu cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang tergolong 

kurang lancar, diragukan, dan macet. (SE BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 

2011).  

Menurut ketentuan PBI No. 15/2/PBI/2013, batas maksimum NPL sebesar 

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

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, sehingga dapat 

menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah (Suciati, 2015). 

Sebaliknya jika semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko 

kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang 

diberikan yang berarti semakin menguntungkan pihak bank (Rivai et al., 

2007:731). 

 

2.1.4.2 Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah 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 (LSPP-IBI, 2013:239). Risiko likuiditas 

dikelola agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan 

secara tepat waktu, dan senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang 

memadai dengan optimal (Ali, 2006:408). Risiko likuiditas akan mengalami 

penurunan pada suatu bank, jika kemampuan likuiditas yang dimiliki oleh suatu 

bank mengalami peningkatan (Suciati, 2015).  

Risiko likuiditas terdiri atas dua jenis menurut Ali (2006:374), yaitu: 

1. Risiko likuiditas pendanaan (Funding Liquidity Risk), yaitu risiko yang 
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timbul akibat bank tidak mampu mencairkan aset yang dimiliki atau 

memperoleh pinjaman pendanaan dari sumber dana lain. 

2. Risiko likuiditas pasar (Market Liquidity Risk), yaitu risiko yang 

disebabkan karena bank tidak mampu melakukan offsetting posisi 

tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak 

memadai atau terjadi gangguan pasar (market disruption). 

Jenis risiko likuiditas yang digunakan yaitu risiko likuiditas pendanaan 

yang dapat diukur melalui rasio likuiditas. Tingkat likuiditas yang baik 

mencerminkan bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari 

setiap nasabah, jika hal tersebut terjadi maka akan menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang 

dititipkan ke bank (Latumaerissa, 2011:143). Pengelolaan likuiditas sangat 

penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank 

tersebut namun sistem perbankan secara keseluruan (Ali, 2006:375). Ada 

beberapa cara untuk mengukur risiko likuiditas, salah satunya yaitu dengan 

melihat nilai Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut SE BI No 12/11/DPNP tahun 

2010 pengukuran untuk Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai berikut : 

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐿𝐷𝑅) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

LDR dipilih karena rasio yang sering digunakan untuk mengukur besarnya 

risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank. Selain itu LDR mencerminkan 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya (Attar et. al., 2014). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
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15/15/PBI/2013 batas LDR yaitu 78%-92%. Semakin besar rasio ini menunjukan 

bahwa bank semakin agresif likuditasnya, sebaliknya jika semakin kecil rasio ini 

akan mengindikasikan semakin besarnya dana pihak ketiga yang tidak digunakan 

untuk penempatan kredit (Taswan, 2010:167). Sehingga semakin tingginya rasio 

LDR akan meningkatkan likuiditas bank dan risiko likuiditas yang ditanggung 

oleh bank akan menjadi kecil (Suciati, 2015).  

Rasio LDR juga menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio ini memberikan 

indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, hal ini sebagai akibat 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar 

(Rivai et al., 2007:724). Sehingga semakin tinggi LDR maka laba perusahaan 

semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit 

dengan efektif, sehingga jumlah kredit macet akan kecil (Margaretha & Zai, 

2013). 

 

2.1.4.3 Risiko Operasional 

Risiko operasional tidak hanya dialami oleh operasional perbankan saja, 

tetapi dapat juga terjadi pada berbagai bidang usaha bisnis lainnya yang dapat 

disebabkan karena risiko operasional terdapat pada setiap proses atau kegiatan apa 

pun yang melibatkan manusia dan sistem yang digunakan dalam kegiatan 

operasional (Ali, 2006:450). Risiko Operasional adalah Risiko akibat 

ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional Bank (LSPP-IBI, 2013:239). Risiko operasional juga merupakan 
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risiko yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik, bila bank dapat 

memperbaiki business efficiencynya (Ali, 2006:278). 

Risiko operasional yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah 

penghimpunan dana, seperti perubahan dalam komposisi biaya operasional 

(Latumaerisssa, 2011:143). Untuk meninimalisir risiko yang terjadi, maka 

perbankan wajib menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut 

dapat dideteksi, dikendalikan dan diatasi kemunculannya (Attar et al, 2014). 

Dalam mengukur indikator eksposur risiko operasional, dapat menggunakan 3 

pendekatan (Idroes & Sugiarto, 2006:146), yaitu: 

1. Pendekatan indikator dasar (the Basic Indicator Approach/BIA),  

2. Pendekatan standar (the Standardized Approach/SA), dan  

3. Pendekatan pengukuran lanjutan (the advance measurement 

approach/AMA)  

Risiko operasional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

pendekatan indikator dasar (the basic indicator approach/BIA). Pendekatan 

indikator dasar (the Basic Indicator Approach/BIA) dipilih karena menurut SE BI 

No. 11/3/DPNP (2009) untuk penerapan tahap awal perhitungan wajib dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan indikator dasar (the Basic Approach 

Indikator/BIA). Pendekatan Indikator Dasar (the basic indicator approach/BIA) 

menurut Idroes & Sugiarto (2006:146), Ali (2006:303), Saunders & Cornett 

(2011:637) dirumuskan sebagai berikut:  

𝐶!"# =
[Σ 𝐺𝐼!…!×𝛼 ]

𝑛  
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Dengan keterangan sebagai berikut: 

𝐶!"#  = beban modal risiko operasional menggunakan BIA 

GI = pendapatan bruto dalam tiga tahun terakhir 

n = jumlah tahun 

𝛼 = 15% 

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara 

langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya 

kesempatan memperoleh keuntungan (Ali, 2006:375). Semakin tinggi indikator 

eksposur risiko operasional maka semakin tinggi juga risiko yang akan dihadapi 

oleh bank (Idroes & Sugiarto, 2006:146). Sebaliknya semakin kecil risiko 

operasional menunjukan semakin efisien bank dalam menjalankan kegiatan usaha 

operasionalnya (Yulistiani & Suryantini, 2016). Sehingga tingginya nilai the 

Basic Indicator Approach (BIA) suatu bank akan berdampak kepada tingginya 

risiko operasional yang akan dihadapi oleh bank, maka kesempatan bank untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar akan kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa 

menurunnya risiko operasional yang dialami oleh bank akan menyebabkan 

kemampuan bank dalam memperoleh laba meningkat (Capriani & Dana, 2016).  

 

2.1.5 Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan 

mengelola bisnis, meningkatkan kinerja perusahaan, serta untuk meningkatkan 

kepercayaan para investor (Arafat, 2010). Surat Edaran No.15/15/DPNP Tahun 

2013, menyatakan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG 
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pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar 

sebagai berikut: 

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan; 

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif; 

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan 

Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada prinsip 

pengelolaan Bank yang sehat; 

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara 

professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun;dan 

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

hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Lima prinsip dasar diatas sejalan dengan yang dikeluarkan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Penilaian faktor GCG 

merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip 

GCG dengan memperlihatkan signifikansi/materialitas suatu permasalahan 

terhadap penerapan GCG sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank 

(SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013).  
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Terdapat banyak cara untuk mengukur dan menilai tata kelola suatu 

perusahaan atau bank, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode self 

assesment. Parameter pengukuran tersebut dipilih karena sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SE BI No.15/15/DPNP (2013) dimana 

bank harus menggunakan metode self assessment sebagai parameter pengukuran 

GCG. Penilaian tersebut meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan cara 

penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang dilakukan oleh bank 

dengan menggunakan presentase pembobotan sebagaimana yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia melalui SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 
Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG 

No. Faktor Bobot (%) 
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris  
10.00 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 20.00 
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 10.00 
4. Penanganan benturan kepentingan 10.00 
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00 
6. Penerapan fungsi audit intern 5.00 
7. Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 
8. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem 

pengendalian intern 
7.50 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related 
party) dan debitur besar (large exposures) 

7.50 

10. Transparansi kondisi keuangan dan non 
keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate 
Governance dan pelaporan internal 

15.00 

11. Rencana strategis Bank 5.00 
Sumber: SE BI No. 9/12/DPNP (30 Mei 2007) 
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Nilai akhir masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot 

presentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor, untuk mendapatkan 

nilai komposit, bank harus menjumlahkan nilai akhir dari 11 (sebelas) faktor 

diatas (SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007). Berikut klasifikasi predikat 

komposit: 

Tabel 2.2 

Nilai Komposit Self Assessment GCG 

Nilai Komposit Predikat Komposit 
Nilai komposit < 1,5 Sangat Baik 

1,5 < Nilai komposit < 2,5 Baik 
2,5 < Nilai komposit < 3,5 Cukup Baik 
3,5 < Nilai komposit < 4,5 Kurang Baik 
4,5 < Nilai komposit < 5 Tidak Baik 

Sumber: Lampiran SE BI No. 9/12/DPNP (30 Mei 2007)  

Bank yang memiliki nilai komposit Good Corporate Governance (GCG) 

yang rendah akan menunjukan kualitas tata kelola suatu perusahaan sangat baik 

(Suciati, 2015). Sehingga jika suatu bank memiliki tata kelola perusahaan yang 

sangat baik maka bank tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui SE BI No. 9/12/DPNP tahun 

2007, SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011, dan SE BI No. 15/15/DPNP tahun 

2013. Semakin baik penerapan GCG dilakukan, maka kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba akan semakin meningkat (Tjondro & Wilopo, 2011). 

2.1.6 Permodalan 

Permodalan bagi bank pada umumnya berfungsi sebagai penyangga 

terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, selain itu modal juga berfungsi untuk 

menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya 
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sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah (Latumaerissa, 

2011:211). Pengertian modal sendiri menurut Rivai et al (2007:709), yaitu faktor 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. 

Fungsi modal bagi bank menurut Taswan (2010:214), adalah: 

1. Untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha 

perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko dan 

perlindungan utama untuk dana yang tidak dijamin oleh pemerintah. 

2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo 

dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank 

meskipun terjadi kerugian. 

3. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap 

4. Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas 

moneter. 

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan 

perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia 

yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi 

Bank Umum (SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011). Menurut Rivai et al 

(2007:709), sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pendekatan sebagai dasar 

dalam penilaian permodalan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

Bank diwajibkan menyediakan modal sebesar 8% dari Aktiva 
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Tertimbang Menurut Risisko (ATMR) dengan catatan penilaian Bank 

Indonesia tidak terdapat faktor lain yang dapat menambah risiko diluar 

yang telah dihitung secara kuantitatif. 

b. Modal 

1. Modal inti terdiri dari: modal disetor, agio saham, modal 

sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan dan 

laba tahun berjalan. 

2. Modal pelengkap terdiri dari: cadangan revaluasi aktiva tetap, 

penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan 

pinjaman subordinasi.  

Sesuai dengan Lampiran 1.4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, parameter/indikator penilaian faktor 

permodalan menurut kecukupan modal bank salah satunya yaitu dengan rasio 

kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dirumuskan sebagai 

berikut:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐶𝐴𝑅) =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝐴𝑇𝑀𝑅

 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dipilih sebagai parameter pengukuran 

permodalan, karena CAR merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam 

menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank (Rivai et 

al., 2007:713). Selain itu, CAR menunjukan sejauh mana penurunan aset bank 

yang masih dapat ditutup oleh ekuitas bank yang tersedia, sehingga semakin 

tinggi nilai CAR maka semakin baik kondisi suatu bank (Muniroh, 2014). Besar 
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kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan laba serta 

pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risikonya (Rivai et al, 

2007:713).  

2.1.7 Profitabilitas 

Profitabilitas  merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliknya (Hery, 

2014:192). Dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan dapat 

ditunjukan dari kinerja perusahaan yang baik. Semakin tinggi rasio profitabilitas 

maka semakin tepat manajemen dalam melakukan penempatan dana dari bank 

yang bersangkutan, berarti bank tersebut semakin efisien dalam penempatan 

dananya (Ervani, 2010). 

Menurut Rose & Hudgins (2013:181), perusahaan yang bergerak pada 

bidang keuangan akan mampu mendapatkan profitabilitas yang tinggi apabila 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

1. Teliti dalam menggunakan financial leverage  

2. Teliti dalam penggunaan operating leverage dari asset tetap 

3. Pengendalian yang baik terhadap beban operasional agar perusahaan 

bisa mendapat laba bersih yang lebih besar. 

4. Manajemen yang baik terhadap portofolio asset agar kebutuhan 

likuiditas dapat terpenuhi dengan tetap mendapatkan laba yang tinggi. 

5. Pengawasan yang baik terhadap eksposur risiko agar kerugian dapat 

diminimalisir sekecil mungkin  

Profitabilitas yang tetap stabil dan meningkat dapat memenuhi kewajiban 
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bank kepada stakeholder, meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan 

modal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyimpan kelebihan 

dana yang dimiliki pada bank (Wantera & Mertha, 2015). Rasio profitabilitas 

memiliki tujuan dan manfaat (Hery, 2014:192) sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu, 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang, 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, 

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset dan total ekuitas, 

5. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih, marjin laba 

operasional atas penjualan bersih, dan laba bersih atas penjualan bersih. 

Pengukuran profitabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba 

atau profit yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan tersebut (Hery, 2014:192). Untuk mengetahui seberapa besar 

profitabilitas yang perusahaan hasilkan dapat melalui pengukuran rasio 

profitabilitas. Menurut LSPP-IBI (2013:178-179), menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas atau rentabilitas dapat diukur dengan: 

1. Return on Aset (ROA), merupakan perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba tahun 

berjalan sebelum pajak, dan disetahunkan. Sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡

 

2. Return on Equity (ROE), merupakan perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba bersih 

tahun berjalan setelah pajak dan disetahunkan, dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

 

3. Net interest margin (NIM), merupakan perbandingan antara pendapatan 

bunga bersih terhadap rata-rata asset produktif. Pendapatan bunga bersih 

adalah pendapatan bunga dikurangi beban bunga dan disetahunkan. 

Sehingga dapat dirumskan sebagai berikut:  

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

 

4. BOPO, merupakan perbandingan antara total beban operasional terhadap 

total pendapatan operasional. Angka rasio BOPO dihitung per posisi 

(tidak disetahunkan). Sehingga dirumskan sebagai berikut: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on 

Asset (ROA). ROA dipilih sebagai indikator untuk mengukur rasio profitabilitas 

karena ROA merupakan rasio profitabilitas yang paling sering digunakan dan 

mampu menunjukan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

pengelolaan asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Muniroh, 2014).  
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Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total 

aset (Hery, 2014:193). Semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset, maka 

peluang tingkat keuntungan yang dicapai akan besar sehingga dapat menunjukan 

nilai ROA yang besar (Rivai et al, 2007:721).  

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, 

good corporate governance dan permodalan yang memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Berikut merupakan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti / Judul 
Penelitian Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

Jose Arias, Mauricio 
Jara & Arturo Rodriguez 
(2014) “Determinants of 

bank performance: 
evidence for Latin 

America” 

Variabel 
Dependen:  
ROA dan NIM 
Variabel 
Independen: size, 
growth, inflasi, 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
efisiensi 
operasional 

Risiko kredit dan 
risiko likuiditas 
berhubungan 
negatif signifikan 
terhadap kinerjs 
perbankan 

1. Fokus kepada 
Risiko kredit, 
risiko likuiditas 
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode tahun 
peneltian yaitu 
2011-2015 

Ninik Suciati (2015) 
“Analisis Pengaruh Risk 

Based Bank Rating 
(RBBR) terhadap 
Kinerja Keuangan 

Perbankan (Studi pada 
Bank Umum yang 

terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode  

2010-2014)” 
 

Variabel 
Dependen:  
ROA 
Variabel 
Independen: 
risiko kredit, 
risiko pasar, 
risiko likuiditas 
GCG, tingkat 
efisiensi, earning, 
modal  

Risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
GCG tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan dan 
modal berpegaruh 
negatif signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan 

1. Fokus kepada 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
GCG, permodalan  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 
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Nama Peneliti / Judul 
Penelitian Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

Dwi Sahrul Muniroh 
(2014) “Analisis Kinerja 

Keuangan 
Menggunakan Metode 

RGEC (Risk, GCG, 
Earning, Capital) pada 

Sektor Keuangan 
Perbankan” 

 

Variabel 
Dependen:  
ROA 
Variabel 
Independen: 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
GCG, earning, 
permodalan 

Risiko kredit 
berpengaruh 
negatif  dan 
signifikan, 
sedangkan risiko 
likuiditas, GCG 
(komite audit, 
dewan komisaris) 
& permodalan 
tidak 
berpengaruh, 
terhadap 
profitabilitas 

1. Fokus kepada 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
GCG, permodalan  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

Ni Luh Kunthi Pranyanti 
Sentana Madri Wantera 
& I Made Mertha (2015) 

“Pengaruh Penerapan 
Corporate Governance, 

DPK, CAR dan NPL 
terhadap Profitabilitas 

Bank” 
 

Variabel 
Dependen:  
ROA 
Variabel 
Independen: 
corporate 
governance, 
DPK, CAR, NPL 

Corporate 
Governance tidak 
berpengaruh 
terhadap 
profitabilitas, 
sedangkan 
CAR & NPL 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap 
profitabilitas 

1. Fokus kepada 
risiko kredit, 
GCG, permodalan  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

Ni Wayan Wita Capriani 
& I Made Dana (2016) 

“Pengaruh Risiko 
Kredit, Risiko 

Operasional dan Risiko 
Likuiditas terhadap 

Profitabilitas BPR di 
Kota Denpasar” 

Variabel 
Dependen:  
ROA 
Variabel 
Independen: 
risiko kredit, 
risiko operasional, 
dan risiko 
likuiditas, 

Risiko kredit dan 
Risiko likuiditas 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
profitabilitas, 
Risiko 
operasional 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap 
profitabilitas 

1. Fokus kepada 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
risiko operasional  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

Tjondro & Wilopo 
(2011) 

“Pengaruh Good 
Corporate Governance 

(GCG) terhadap 
Profitabilitas dan 
Kinerja Saham 

Perusahaan Perbankan 
yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia” 

Variabel 
Dependen:  
ROA, ROE, NIM, 
PER, stock return 
Variabel 
Independen: good 
corporate 
governance 

GCG berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
profitabilitas 

1. Fokus kepada 
GCG  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 
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Nama Peneliti / Judul 
Penelitian Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

Dini Attar, Islahuddin, 
M. Shabri (2014) 

“Pengaruh Penerapan 
Manajemen Risiko 
terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan 
yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Variabel 
Dependen: ROA, 
ROE 
Variabel 
Independen: 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
risiko operasional 

Risiko kredit dan 
risiko operasional 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap kinerja 
keuangan, 
sedangkan risiko 
likuiditas tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan 

1. Fokus kepada 
risiko kredit, 
risiko likuiditas, 
risiko operasional  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

A. Ajanthan (2013) 
“Impact of Corporate 
Governance Practices 

on Firm Capital 
Structure and 

Profitability: A Study of 
Selected Hotels and 

Restaurant Companies 
in Sri Lanka” 

Variabel 
Dependen: debt 
ratio, DER, ROE, 
ROA 
Variabel 
Independen: 
Board 
composition, 
board size, CEO 
duality 

Corporate 
Governance 
berpengaruh 
positif terhadap 
profitabilitas 

1. Fokus kepada 
GCG  
2. Fokus kepada 
profitabilitas 
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

I Gusti Ayu Rini 
Yulistiani & Ni Putu 

Santi Suryantini (2016) 
“Pengaruh Perputaran 

Kas, Kecukupan Modal, 
dan Risiko Operasi 

terhadap Profitabilitas 
pada Perusahaan 

Perbankan di BEI” 

Variabel 
Dependen: ROA 
Variabel 
Independen: 
perputaran kas, 
kecukupan modal, 
dan risiko 
operasional 

Kecukupan modal 
berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan dan 
risiko operasional 
berpengaruh 
negatif signifikan 

1. Fokus kepada 
risiko operasional 
dan modal  
2. Sampel yang 
digunakan BPD 
3. Periode 
penelitian yaitu 
tahun 2011-2015 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabiltas 

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan antara risiko kredit dengan 

profitabilitas dimana terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal 

(pemerintah) menginginkan keuntungan yang besar dan agen (manajemen BPD) 

dalam melaksanakan tugasnya diharuskan menjaga serendah mungkin nilai risiko 

yang akan dihadapi oleh bank (Nuswandari, 2009). Semakin besar risiko yang 

dialami oleh bank maka semakin besar juga bonding cost yang akan dikeluarkan 
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oleh bank tersebut, sehingga dapat menurunkan laba BPD. Pada penelitian ini 

risiko kredit diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL).  

Non Performing Loan (NPL) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh Bank 

(Suciati, 2015). Batas maksimum nilai NPL yang dimiliki oleh bank yaitu sebesar 

5% (PBI No. 15/2/PBI/2013). Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk 

kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar 

(Muniroh, 2014).  

Jika suatu bank memiliki nilai NPL yang tinggi maka akan mempengaruhi 

perolehan laba perusahaan, sehingga profitabilitas perusahaan pun akan berkurang 

(Wantera & Mertha, 2015). Hal tersebut menjelaskan adanya hubungan antara 

risiko kredit dengan profitabilitas bank yang mengakibatkan adanya commercial 

loan theory, artinya bank akan tetap likuid jika kredit bermasalah yang dialami 

oleh bank rendah, dan kemungkinan bank untuk mendapat profit yang maksimal 

akan besar. Tingginya nilai NPL akan mengakibatkan rendanya nilai Return on 

Asset (ROA), hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arias et 

al (2014), Muniroh (2014), Wantera & Mertha (2015) menunjukan hasil yang 

sama dimana NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. 

H01: Risiko Kredit tidak berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas  

Ha1: Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

2.3.2 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas 

The commercial loan theory menjelaskan adanya hubungan antara risiko 
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likuiditas dengan profitabilitas bank. Jika bank mampu menyalurkan dana pihak 

ketiga dalam bentuk kredit jangka pendek, maka bank tersebut akan tetap likuid 

dan dana pihak ketiga yang telah disalurkan dapat dicairkan dalam keadaan 

normal, dengan asumsi debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat 

waktu, sehingga dapat menigkatkan laba perusahaan. Selain itu semakin besar 

risiko likuiditas yang dialami oleh bank maka semakin besar juga bonding cost 

yang akan dikeluarkan oleh bank tersebut, sehingga dapat menurunkan laba BPD. 

Risiko Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukan bank akan semakin agresif 

likuditasnya jika nilai LDR tinggi dan sebaliknya jika semakin kecil rasio ini akan 

mengindikasikan semakin besarnya dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk 

penempatan kredit (Taswan, 2010:167).  

Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat dengan 

asumsi bank tersebut mampu manyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah 

kredit macet akan kecil (Margaretha & Zai, 2013). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Widati (2012) dan Margaretha & Zai (2013) loan to deposit ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset. Hal ini berarti tingginya 

nilai LDR maka akan di ikuti dengan tingginya nilai ROA, maka dalam hal ini 

LDR berpengaruh positif terhadap ROA. 

H02 : Risiko Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

Ha2: Risiko Likuiditas berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

2.3.3 Pengaruh Risiko Operasional terhadap Profitabilitas  

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung 
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maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan 

memperoleh keuntungan (Ali, 2006:375). Semakin besar risiko yang dialami oleh 

bank maka semakin besar juga monitoring cost yang akan dikeluarkan oleh bank 

tersebut, sehingga kesempatan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan  

akan semakin kecil. Semakin tinggi indikator eksposur risiko maka semakin tinggi 

risiko yang dihadapi yang dihadapi oleh bank (Idroes & Sugiarto, 2006:146).  

Risiko operasional dalam penelitian diproksikan dengan pendekatan 

indikator dasar  (the Basic Indikator Approach/BIA). BIA menggunakan 

pendapatan kotor (gross income) sebagai indikator risiko (Idroes & Sugiarto, 

2006:146). Sehingga tingginya nilai the Basic Indicator Approach (BIA) suatu 

bank akan berdampak kepada tingginya risiko operasional yang akan dihadapi 

oleh bank, maka kesempatan bank untuk mendapatkan keuntungan yang besar 

akan kecil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa menurunnya risiko operasional 

yang dialami oleh bank menyebabkan kemampuan bank dalam memperoleh laba 

akan meningkat (Capriani & Dana, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Attar et al., (2014), Capriani & Dana (2016), Yulistiani & Suryantini (2016) 

bahwa risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

H03 : Risiko Operasional tidak berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas 

Ha3 : Risiko Operasional berpengaruh negatif terdahap Profitabilitas 

2.3.4 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara Good 

Corporate Governance (GCG) dengan profitabilitas. Hal ini dapat dilihat apabila 

tata kelola perusahaan baik, maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya secara 
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efisien, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu profit yang maksimum. 

Tata kelola yang baik dapat terjadi jika agen dapat mengelola perusahaan dengan 

baik sesuai yang telah ditetapkan oleh regulator, sehingga dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan yang menjadi tujuan utama perusahaan dan prinsipal. 

Penilaian GCG bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan 

infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG dapat 

menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders bank (Tjondro & 

Wilopo, 2011). Pelaksanaan good corporate governance (tata kelola yang baik) 

dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar sesuai SE BI No. 15/15/DPNP yaitu 

keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indpendensi dan kewajaran, 

diharapkan memberikan hubungan yang positif terhadap profitabilitas bank. Hal 

ini dapat disebabkan, karena tingginya nilai profitabilitas suatu perbankan akan 

mencerminkan tata kelola (corporate governance) yang baik, dan sebaliknya jika 

nilai profitabilitas yang rendah dapat disebabkan karena adanya tata kelola suatu 

perusahaan yang kurang baik (Suciati, 2015). 

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

A. Ajanthan (2013), Tjondro & Wilopo (2011) Good Corporate Governance 

(GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). 

Berdasarkan hal tersebut hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H03: Good Corporate Governance tidak berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas 

Ha3: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas 
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2.3.5 Pengaruh Permodalan terhadap Profitabilitas 

Modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan 

usaha dan menampung kerugian (Rivai et al, 2007:709). Teori keagenan 

menjelaskan bahwa kepemilikan modal bank yang terlalu besar dipandang tidak 

efisien, namun modal besar akan mengarahkan agen (manajemen) bertindak hati-

hati dalam mengelola bank, sebaliknya modal yang terlalu kecil akan mengurangi 

kepercayaan masyarakat (agen) terhadap bank tersebut dan berpotensi 

menimbulkan moral hazard (Taswan, 2010:213). Sehingga modal yang cukup 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan, karena perusahaan akan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan tanpa takut 

risiko yang ditimbulkan dengan ditopang cadangan modal yang cukup (Wantera 

& Mertha, 2015). Pada penelitian ini modal di proksikan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR).  

Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba serta pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat 

risikonya (Rivai et al, 2007:713). Jika rasio CAR besar berarti dapat menunjang 

kecukupan modal dan aktiva yang mempunyai risiko, dengan kata lain rasio CAR 

dapat meminimalisir terjadinya risiko sehingga dapat meningkatkan kinerja 

keuangan (Suciati, 2015). Menurut hasil penelitian Widiati (2012), Suciati (2015), 

Wantera & Mertha (2015) Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Maka hal ini berarti bahwa 

tingginya nilai CAR akan di ikuti dengan tingginya nilai ROA.  

H05: Permodalan tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

Ha5: Permodalan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti pada uraian 

sebelumnya, maka dapat membuat suatu kerangka pemikiran seperti gambar 

diatas. Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat terdapat variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

profitabilitas yang di proyeksikan dengan Return on Asset (ROA), dan variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko 

operasional, good corporate governance, dan permodalan yang masing-masing 

variabel diproyeksikan dengan non peforming loan (NPL), loan to deposit ratio 

(LDR), the Basic Indicator Approach (BIA), nilai komposit self assessment, dan 

capital adequacy ratio (CAR). Pada penelitian ini, peneliti menguji pengaruh 

risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, good corporate governance, dan 

permodalan terhadap profitabilitas secara parsial. 
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(Non Performing Loan) 

Risiko Likuiditas 
(Loan to Deposit Ratio) 

Risiko Operasional  
(the Basic Indicator 

Approach) 

Good Corporate 
Governance  

(nilai komposit) 

Permodalan 
(Caiptal Adequacy Ratio) 

Profitabilitas 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan 

antara risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, good corporate 

governance dan permodalan terhadap profitabilitas. Objek yang digunakan adalah 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan periode data dari tahun 2011 sampai 

dengan 2015. 

3.2 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

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

Winarno (2011:2.5), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan 

antara data runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). 

Dilanjutkan oleh Winarno (2011), data panel memiliki karakteristik yaitu terdiri 

atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu. 

3.2.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu merujuk pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 

2013). Data diperoleh dari website masing-masing Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

dengan periode 2011-2015. 
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan literatur, jurnal penelitian, peraturan regulator terkait dan 

buku bacaan yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga 

dapat diperoleh laporan tahunan, gambaran umum bank serta 

perkembangannya yang kemudian digunakan oleh peneliti. Situs yang 

digunakan adalah website masing-masing Bank Pembangunan Daerah 

(BPD), website Bank Indonesia (BI), website Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan situs perbankan yang terkait. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi atau ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin 

diperoleh dari suatu eksperimen (Gujarati, 2007:21). Sedangkan sampel 

merupakan bagian atau subkelompok dari populasi (Sekarang & Bougie, 2013). 

Penelitian ini akan menggunakan populasi seluruh Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) yang mengeluarkan laporan tahunan (annual report) pada masing-masing 

website Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini dengan menggunakan metode purposive sampling (kriteria yang dikehendaki).  

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mempubilkasikan laporan 
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tahunan (annual report) pada masing-masing website BPD.  

2. Memiliki skor atau nilai komposit self assessment Good Corporate 

Governance tahun 2011-2015. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan data yang digunakan.  

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Variable Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama bagi 

peneliti (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel dependen yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan menggunakan Return 

on Assets (ROA). Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset (Hery, 2014:193). Sehingga rumus untuk mengukur 

rasio ROA menurut Menurut LSPP-IBI (2013:178-179), sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡

 

3.4.2 Variable Independen 

Variabel Independen adalah salah satu yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank 

sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang telah diberikan bank 

kepada debitur maupun counterparty (pihak lawan) lainnya (Ali, 2006:27). 

Proyeksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Non performing loan 
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(NPL). Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Non 

Performing Loan diukur dengan rumus: 

𝑁𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

2. Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, 

dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank (LSPP-IBI, 2013:239). 

Risiko likuiditas diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut 

SE BI No 12/11/DPNP tahun 2010 pengukuran Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝐿𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑜 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐿𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 

3. Risiko Operasional 

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau 

adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (LSPP-IBI, 

2013:239). Pengukuran indikator eksposur risiko operasional diukur dengan 

pendekatan indikator dasar (the Basic Indicator Approach/BIA). Menurut 

Idroes & Sugiarto (2006:146), Ali (2006:303), Saunders & Cornett 

(2011:637) Pendekatan Indikator Dasar (the basic indicator approach/BIA) 

dirumuskan sebagai berikut:  

𝐶!"# =
[Σ 𝐺𝐼!…!×𝛼 ]

𝑛  
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Pendekatan indikator dasar (the Basic Indicator Approach/BIA) akan 

ditransformasikan dalam logaritma natural karena nilainya yang relative 

besar. Sehingga dirumuskan sebagai berikut: 

𝐿𝑛𝐵𝐼𝐴 = 𝐿𝑛(𝐶!"# =
[Σ 𝐺𝐼!…!×𝛼 ]

𝑛 ) 

4. Good Corporate Governance 

Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governace dengan cara penilaian sendiri (self assessment) dilakukan oleh 

setiap bank secara berkala (SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007). 

Penilaian self assessment berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance diukur dengan menggunakan skor atau nilai komposit 

yang dilaporkan perusahaan perbankan pada setiap tahunnya, berikut 

klasifikasi predikat komposit:  

Tabel 3.1 
Nilai Komposit Self Assessment GCG 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran SE BI No. 9/12/DPNP (30 Mei 2007) 

5. Permodalan 

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan 

pengelolaan permodalan (SE BI No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011). Dalam 

penelitian ini permodalan (capital) diukur dengan rasio kecukupan modal 

atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Berdasarkan Surat Edaran Bank 

Nilai Komposit Predikat Komposit 
Nilai komposit < 1,5 Sangat Baik 

1,5 < Nilai komposit < 2,5 Baik 
2,5 < Nilai komposit < 3,5 Cukup Baik 
3,5 < Nilai komposit < 4,5 Kurang Baik 
4,5 < Nilai komposit < 5 Tidak Baik 
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Indonesia No. 13/24/DPNP (25 Oktober 2011), rasio kecukupan modal atau 

capital adequacy ratio dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝐴𝑇𝑀𝑅

 

 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen secara parsial (Sekaran & Bougie, 2013). Alat bantu yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu menggunakan software E-Views versi 7.1. 

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴!" = 𝛼!" +  𝛽!𝑁𝑃𝐿!" + 𝛽!𝐿𝐷𝑅!" + 𝛽!𝐿𝑛𝐵𝐼𝐴!" + 𝛽!𝐺𝐶𝐺!" + 𝛽!𝐶𝐴𝑅!" + 𝑒!"  

Keterangan :  

ROA  = Return on Assets perusahaan i pada periode t 

𝛼   = Koefisien konstanta 

𝛽! − 𝛽!           = Koefisien variabel independen 

NPLit  = Net performing Ratio pada perusahaan i periode t 

LDRit  = Loan to Deposit Ratio pada perusahaan i periode t 

LnBIAit = Ln The Basic Indicator Approach pada perusahaan i periode t 

GCGit  = Good Corporate Governance pada perusahaan i periode t 

CARit  = Capital Adequacy Ratio pada perusahaan i periode t 

e   = Error 

Pengaruh manajemen..., Nabilah, Ak.-IBS, 2016



53 
 

Indonesia Banking School	
	

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta malihat nilai 

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011:1.22).  

 

3.5.2 Anaiisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan 

data seksi silang (cross section) (Winarno, 2011:9.1). Dilanjutkan oleh Winarno 

(2011) data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data 

seksi silang (terdiri atas beberapa variabel, dan sekaligus terdiri atas beberapa 

waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing 

kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Analisis regresi data panel memiliki 

tiga macam model, yaitu : Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan 

Random Effect Model. (Winarno, 2011). 

Menurut Widarjono (2009), terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 

1. Uji Chow 

Menurut Widarjono (2009:72), dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
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Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas 

pada cross section Chi Square < 0,05. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis 

fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009:244). Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random < 0,05.  

3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera (Winarno, 2011:5.37). Uji normalitas di dalam 

penelitian ini didasarkan pada nilai probability, dimana hipotesis yang akan diuji 

yaitu (Winarno, 2011): 

- Ho = Data terdistribusi normal 

- Ha = Data tidak terdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- Ho diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 
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3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri 

atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011:5.1). 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). 

Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model 

mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang 

diterapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2007). 

 

3.5.4.2 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011:5.26). Istilah autokorelasi dapat 

didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut 

waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas sektoral) 

(Gujarati, 2007:112).  

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin Watson (Winarno, 2011:5.27). Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 
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Kriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut Winarno 
(2011) yaitu:  

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

• Ha ditolak apabila D-W stat berada pada nilai =1.54 ≤ DW ≥ 2.46 

 

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastiisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians dari residual 

satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2007). Dilanjutkan oleh Gujarati (2007), ada 

beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heterokedesitas, salah satunya dengan mengguakan Uji Park dengan melihat 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang akan di 

uji yaitu: 

Ho : Tidak terdapat masalah heterokedesitas dalam model 

Ha : Terdapat masalah heterokedesitas di dalam model 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika nilai probabilitas 

lebih kecil dari α = 5% maka Ha diterima. 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam menguji hipotesa peneliti hanya akan menggunakan uji statistik-t 

agar sesuai dengan hipotesa. Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh 
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satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 

0.05 (Ghozali, 2013).  

Uji statistik t atau parsial (t-test) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana 

kriteria probabilititas akan dijelaskan melalui ketentuan sebegai berikut (Gujarati, 

2007): 

- Jika probability < 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+” = memiliki pengaruh positif 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini merupakan bank pembangunan daerah yang terdaftar 

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

2011 sampai dengan tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data laporan tahunan yang menyediakan informasi keuangan dan laporan self 

assessment Good Corporate Governance pada periode 2011 sampai dengan 2015. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 bank 

pembangunan daerah. Total observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 95 

observasi. Berikut adalah rincian pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di BI sampai 

dengan Sekarang 
26 

Bank Pembangunan Daerah yang Tidak Memenuhi 

Kriteria Sampel 
(4) 

Periode Penelitian (Tahun 2011 sampai 2015) 5 

Jumlah Pengamatan Awal 110 

Outliers (3) 

Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 95 

Sumber: Data diolah
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat terdapat 19 sampel Bank Pembangunan 

Daerah yang dijadikan penelitian, berikut adalah nama-nama Bank Pembangunan 

Daerah yang digunakan sebagai sampel: 

1. Bank Aceh 

2. Bank Pembangunan Daerah Bali 

3. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 

4. Bank DKI 

5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

6. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

7. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

8. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 

9. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat 

10. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 

11. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 

12. Bank Pembangunan Daerah Papua 

13. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri 

14. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 

15. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara 

16. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 

17. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

18. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 

19. Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah sampel 

yang diteliti, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum (max), 

nilai minimum (min), standar deviasi, skewness, kurtosis pada masing-masing 

variabel dependen maupun independen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif 

 
 ROA NPL LDR LnBIA GCG CAR 

 Mean  0.029103  0.025934  0.875262  25.52686  2.219232  0.180497 
 Median  0.028600  0.020200  0.876800  25.56555  2.000000  0.178200 
 Maximum  0.049700  0.103600  1.171700  27.19245  3.000000  0.282700 
 Minimum  0.008900  0.001500  0.480100  24.03709  1.475000  0.095700 
 Std. Dev.  0.007905  0.023477  0.132470  0.658864  0.501481  0.036233 
 Skewness  0.086648  1.601854 -0.291042 -0.033363  0.556081  0.437219 
 Kurtosis  3.259828  5.262018  3.387895  2.921396  1.935961  3.108156 

       
 Observations  95  95  95  95  95  95 

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7 

ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

bank. Hasil tabel statistik deskriptif pada table 4.2 diatas menunjukan bahwa dari 

95 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) ROA adalah sebesar 0.029103 atau 

2.9103% yang berarti bahwa rata-rata nilai ROA pada bank pembangunan daerah 

untuk periode 2011 sampai dengan 2015 sebesar 2.9103%. Adapun nilai 

maksimum ROA dimiliki oleh BPD Jawa Timur pada tahun 2011 yaitu sebesar 

4.97% artinya bank tersebut memiliki perputaran aset tertinggi dibandingkan 

dengan BPD lainnya, sedangkan nilai minimum sebesar 0.89% dimiliki oleh Bank 

DKI pada tahun 2015 yang artinya bank tersebut memiliki perputaran aset 

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

nilai tengah dari ROA adalah sebesar 2.86%. Sedangkan nilai standar deviasi 

yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0.79%, hal ini menunjukan bahwa nilai 

standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga hal tersebut 

mengindikasikan bahwa perputaran aset relative stabil. Skewness pada variabel ini 

sebesar 0.086648 yang berarti skewness positif menunjukan bahwa distribusi 

datanya memiliki ekor panjang disisi kanan, sementara itu nilai kurtosis sebesar 
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3.259828, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic dibanding 

dengan data berdistribusi normal.  

NPL merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko kredit 

yang dialami oleh bank. Table 4.2 diatas menunjukan bahwa dari 95 observasi 

sampel, nilai rata-rata NPL dari seluruh sampel bank pembangunan daerah pada 

tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 0.025934 atau 2.5934% dengan 

nilai tengahnya yaitu 2.02%. NPL dengan nilai maksimum dimiliki oleh BPD 

Kalimantan Timur pada tahun 2014 yaitu sebesar 10.36%. Nilai minimum NPL 

dimiliki oleh BPD Kalimantan Barat pada tahun 2011 sebesar 0.0015 atau 0.15%. 

Adapun nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 2.3477%, hal 

tersebut menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan 

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

baik. Skewness pada variabel ini sebesar 1.601854 yang berarti skewness positif 

menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan, 

sementara itu nilai kurtosis sebesar 5.262018, karena lebih dari 3 maka distribusi 

datanya leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

LDR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko 

likuiditas. Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa dari 95 observasi sampel, 

nilai rata-rata LDR dari seluruh sampel bank pembangunan daerah pada tahun 

2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 0.875262 atau 87.5262% dengan nilai 

tengah yaitu sebesar 87.68%. LDR terbesar dimiliki oleh BPD Sulawesi Selatan 

dan Sulawesi Barat pada tahun 2015 dengan nilai maksimum sebesar 117.17%. 

LDR dengan nilai minimum dimiliki oleh BPD Papua pada tahun 2011 yaitu 
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sebesar 48.01%. Sedangkan nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini 

sebesar 13.247%, hal ini menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan nilai rata-rata, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa variabel 

LDR memiliki tingkat pergerakan yang kecil atau relative stabil.	Skewness pada 

variabel ini sebesar -0.291042 yang berarti skewness negatif menunjukan bahwa 

distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kiri, sementara itu nilai kurtosis 

sebesar 3.387895, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic 

dibanding dengan data berdistribusi normal. 

LnBIA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risiko 

operasional. Tabel 4.2 menunjukan bahwa dari 95 observasi menunjukan bahwa 

nilai rata-rata LnBIA dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebesar 25.52686 

dengan nilai tengah yang dimiliki variabel ini yaitu sebesar 25.56555. LnBIA 

terbesar dimiliki oleh BPD Jawa Barat dan Banten pada tahun 2015 dengan nilai 

maksimum sebesar 27.19245. LnBIA dengan nilai minimum dimiliki oleh BPD 

Bengkulu pada tahun 2012 yaitu sebesar 24.03709. Adapun nilai standar deviasi 

yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0.658864, hal ini menunjukan bahwa nilai 

standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga hal tersebut 

menunjukan bahwa variabel LnBIA memiliki tingkat pergerakan yang kecil atau 

relative stabil. Skewness pada variabel ini sebesar -0.033363 yang berarti 

skewness negatif menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang 

disisi kiri, sementara itu nilai kurtosis sebesar 2.921396, karena kurang dari 3 

maka distribusi datanya platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

GCG merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur good 
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corporate governance. Berdasarkan table 4.2 menunjukan bahwa dari 95 

observasi sampel nilai rata-rata (mean) GCG dari seluruh sampel bank 

pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebesar 

2.219232 dengan nilai tengah yang dimiliki oleh variabel ini yaitu sebesar 2. GCG 

terbesar dimiliki oleh BPD Bali (2011), Bank DKI (2013, 2014), BPD Kalimantan 

Timur (2012), BPD Kalimantan Barat (2014, 2015), BPD Kalimantan Selatan 

(2014), BPD NTT (2013, 2014, 2015), BPD Riau Kepri (2013, 2014), BPD 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (2014, 2015), BPD Sulawesi Utara (2014), 

BPD Sumatera Barat (2013, 2014, 2015), BPD Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung (2013, 2015), dan BPD Sumatera Utara (2013) yaitu dengan nilai 

maksimum sebesar 3 yang berarti pada tahun tersebut perusahaan sampel secara 

rata-rata memiliki GCG cukup baik, jika dibandingkan dengan GCG tahun-tahun 

lainnya.  

Nilai minimum GCG dimiliki oleh BPD Sumatera Utara pada tahun 2011 

yaitu sebesar 1.475, yang berarti pada tahun 2011 bank tersebut memiliki nilai 

GCG yang sangat baik jika dibandingkan dengan GCG tahun-tahun yang lainnya. 

Nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 0.501481, hal tersebut 

menunjukan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

rata-rata yang menunjukan bahwa data pada variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Skewness pada variabel ini sebesar 0.556081 yang berarti skewness positif 

menunjukan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang disisi kanan. Nilai 

kurtosis sebesar 1.935961, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya 

platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

Pengaruh manajemen..., Nabilah, Ak.-IBS, 2016



64 
 

	
	 Indonesia Banking School	

	

CAR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur permodalan. 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa dari 95 observasi sampel, nilai rata-rata 

CAR dari seluruh sampel bank pembangunan daerah pada tahun 2011 sampai 

dengan 2015 adalah sebesar  0.180497 atau 18.0497% dengan nilai tengah yaitu 

sebesar 17.82%. CAR terbesar dimiliki oleh BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat pada tahun 2014 dengan nilai maksimum sebesar 28.27%. CAR dengan 

nilai minimum dimiliki oleh Bank DKI pada tahun 2011 yaitu sebesar 9.57%. 

Sedangkan nilai standar deviasi yang dimiliki oleh variabel ini sebesar 3.62%, hal 

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

rata, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa variabel LDR memiliki tingkat 

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

0.437219 yang berarti skewness positif menunjukan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang disisi kanan, sementara itu nilai kurtosis sebesar 3.108156, 

karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan data 

berdistribusi normal 

4.2.1 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, 

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan menggunakan uji Chow dan Uji 

Hausman.  

4.2.1.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil model regresi dengan fixed effect. Hasil 

dari uji Chow disajikan dalam table 4.3 sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Chow 

 
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.307589 (18,71) 0.0000 

Cross-section Chi-square 90.740958 18 0.0000 
     
          Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui nilai probabilitas chi-square hasil 

persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0.05 dengan kata lain P-valueChi-Square < 5%, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini 

menggunakan model fixed effect dan dapat dikatakan dapat dilanjutkan ke Uji 

Hausman.   

4.2.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. Hasil dari uji hausman disajikan dalam table 

4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Hausman 

 
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 19.221374 5 0.0017 
     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 
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Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square hasil 

uji hausman pada hasil persamaan model regresi dengan random effect lebih kecil 

dari tingkat signifikansi 0.05 atau P-valuechi-square > 5%, sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.2.2 Hasil Regresi Data Panel 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Regresi Data Panel 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data dioleh penulis menggunakan EViews 7 
 

Setelah regresi pada model persamaan dilakukan, dapat disimpulkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

ROAit = 0.198608 - 0.177425*NPLit + 0.014086*LDRit - 

0.007132*LNBIAit + 0.001291*GCGit + 0.016063*CARit + ℯit 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan dan didapatkan hasil yang telah 

Model Persamaan 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 0.242976 3.163395 0.0023 
NPL -0.170886 -4.607089 0.0000* 
LDR 0.013125 2.453172 0.0166* 

LnBIA -0.008931 -2.809392 0.0064* 
GCG 0.001304 1.142690 0.2570 
CAR 0.023002 1.122624 0.2654 

R-squared 0.773454 Adjusted 
R-squared 0.700066 

F-Statistic 10.5392 DW-stat 2.292188 
Prob (F-statistic) 0.000000   

Keterangan: 
Variabel Dependen : ROA (Return on Asset) 
Variabel Independen :NPL (Non Performing Loan),  

LDR (Loan to Deposit Ratio),  
LnBIA (ln BIA),  
GCG (Good Corporate Governance),  
CAR (Capital Adequacy Ratio) 

*Signifikan pada 5% 
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dijelaskan pada table 4.5 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Jika Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), The 

Basic Indicator Approach (LnBIA), Good Coporate Governance 

(GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR) diabaikan maka nilai konstanta 

Return on Asset (ROA) sebesar 0.198608. 

2. Koefisien regresi Non Performing Loan (NPL) sebesar -0.177425 

menunjukan bahwa Return on Asset (ROA) pada perusahaan sampel 

dengan periode 2011-2015 akan mengalami penurunan sebesar 

0.170886 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai NPL dan sebaliknya, 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

3. Koefisien regresi Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 0.014086 

menunjukan bahwa Return on Asset (ROA) pada perusahaan sampel 

dengan periode 2011-2015 akan mengalami kenaikan sebesar 0.013125 

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

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Koefisien regresi the Basic Indicator Approach (Ln BIA) sebesar -

0.008931 menunjukan bahwa Return on Asset (ROA) pada perusahaan 

sampel dengan periode 2011-2015 akan mengalami kenaikan sebesar 

0.008931 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai the Basic Indicator 

Approach (Ln BIA) dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

5. Koefisien regresi Good Corporate Governance (GCG) sebesar 

0.001291 menunjukan bahwa Return on Asset (ROA) pada perusahaan 
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sampel dengan periode 2011-2015 akan mengalami kenaikan sebesar 

0.001304 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai Good Corporate 

Governance (GCG) dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

6. Koefisien regresi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 0.023002 

menunjukan bahwa Return on Asset (ROA) pada perusahaan sampel 

dengan periode 2011-2015 akan mengalami kenaikan sebesar 0.023002 

untuk setiap kenaikan 1 pada nilai Capital Adequacy Ratio (CAR)  dan 

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain konstan. 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk 

penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan analisis regresi 

berganda. 

 

Sumber: data dioleh penulis menggunakan EViews 7  
 

Gambar 4.1 
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Grafik histogram diatas menjelaskan bahwa semua variabel telah 

terdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukan pada nilai probability 0.111536 yang 

berada lebih besar dari 5%. Sehingga hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa 

data telah terdistribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 95 yang berarti 

menerima H0 dan menolak Ha.  

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Multikolineritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Sehingga, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel independen ini dibutuhkan pengujian multikolineritas. Ketentuan yang 

menentukan adanya multikolineraitas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih 

dari 0.85.  

Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolineritas 

 NPL LDR LN_BIA GCG CAR 
NPL 1.000000 -0.002625 0.446637 0.042019 0.048910 
LDR -0.002625 1.000000 -0.004485 0.189498 0.128396 

LN_BIA 0.446637 -0.004485 1.000000 0.058913 0.068304 
GCG 0.042019 0.189498 0.058913 1.000000 0.122184 
CAR 0.048910 0.128396 0.068304 0.122184 1.000000 

Sumber: data diolah oleh penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

table 4.6 bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.85, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolineritas 

antar variabel independen. 

4.2.4.2 Uji Autokorelasi 

Autokolerasi menunjukan bahwa ada kolerasi antara error periode 

sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam 
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penelitian ini, uji autokolerasi dilakukan dengan melihat Durbin-Watson Stat pada 

hasil estimasi regresi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi 

apabila nilai DW-stat berada diantara nilai 1.54 – 2.46. Uji autokorelasi hasil 

regresi disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Autokorelasi 
Durbin-Watson Statistic 

DW-Stat 2.292188 
Sumber: data diolah oleh penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan table 4.7 menjelaskan bahwa hasil persamaan model regresi 

tidak mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat dilakukan pengujian 

hipotesis. 

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari persamaan regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang 

konstan dari suatu observasi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan 

berdasarkan tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan 
Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

NPL 12.14455 0.583800 0.5612 
LDR 1.473175 0.490943 0.6250 
OPR -1.197343 -0.671589 0.5040 
GCG -0.547661 -0.855524 0.3951 
CAR -0.098279 -0.008553 0.9932 

C 17.34223 0.402586 0.6885 
Sumber: data diolah oleh penulis menggunakan EViews7 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa pada persamaan 

memiliki probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar 
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dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha dari uji heteroskedastisitas ini 

diterima. 

4.2.5 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen pada suatu model regresi, sehingga 

kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

H01: Risiko Kredit tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ha1: Risiko Kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Risiko kredit dalam penelitian ini diproksikan dengan Non Performing 

Loan atau NPL. Berdasarkan pada table 4.5 diatas, variabel NPL memiliki 

probabilitas sebesar 0.0000 atau kurang dari sama dengan 0.05. Nilai koefisien 

regresi NPL sebesar -0.170886. Sehingga hasil ini menunjukan bahwa NPL 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dengan kata lain risiko 

kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukan 

bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima.  

Hipotesis 2: 

H02: Risiko Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

Ha2:  Risiko Likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Risiko likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan Loan to Deposit 

Ratio atau LDR. Berdasarkan pada table 4.5 diatas, variabel LDR memiliki 

probabilitas sebesar 0.0166 atau kurang dari sama dengan 0.05. Nilai koefisien 
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regresi LDR sebesar 0.013125. Hasil ini menunjukan bahwa LDR memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dengan kata lain risiko likuiditas 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukan bahwa H02 

ditolak dan Ha2 diterima.  

Hipotesis 3: 

H03: Risiko Operasional tidak berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas 

Ha3: Risiko Operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Risiko operasional dalam penelitian ini diproksikan dengan Ln The Basic 

Indikator Approach atau LnBIA. Berdasarkan pada table 4.5 diatas, variabel 

LnBIA memiliki probabilitas sebesar 0.0064 atau kurang dari sama dengan 0.05. 

Nilai koefisien regresi LnBIA sebesar -0.008931. Hasil ini menunjukan bahwa 

LnBIA pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dengan kata lain risiko 

operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut menunjukan 

bahwa H03 ditolak dan Ha3 diterima.  

Hipotesis 4: 

H04: Good Corporate Governance tidak berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

Ha4: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas 

Good Corporate Governance (GCG) pada penelitian ini diproksikan 

dengan nilai komposit GCG. Berdasarkan pada table 4.5 diatas, nilai koefisien 

regresi GCG sebesar 0.001304 menunjukan bahwa variabel GCG memiliki 
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pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan nilai probabilitas GCG sebesar 0.2570 

atau lebih besar sama dengan 0.05 yang artinya H04 diterima dan Ha4 ditolak. Hasil 

ini menjelaskan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh 

terhadap ROA yang menggambarkan profitabilitas.  

Hipotesis 5: 

H05: Permodalan tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Ha5: Permodalan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Permodalan dalam penelitian ini diproksikan dengan Capital Adequacy 

Ratio atau CAR. Berdasarkan pada table 4.5 diatas, nilai koefisien regresi CAR 

sebesar 0.023002 menunjukan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap 

ROA, sedangkan nilai probabilitas CAR sebesar 0.2654 atau lebih besar sama 

dengan 0.05 yang berarti H05 diterima dan Ha5 ditolak. Hasil ini menunjukan 

bahwa Ha5 ditolak, yang berarti CAR tidak berpengaruh terhadap ROA yang 

menggambarkan profitabilitas.  

 
4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas 

Berdasarkan table 4.5 menjelaskan bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

pada periode 2011 sampai dengan 2015, risiko kredit yang diukur dengan NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sebagai proksi dari 

profitabilitas. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar -

0.170886 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Artinya, semakin kecil risko kredit yang dialami suatu bank maka 
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akan semakin besar probabilitas bank dalam menghasilkan profitnya.  

Risiko kredit yang diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL) 

digunakan oleh bank untuk mengetahui seberapa besar kredit bermasalah yang 

dialami oleh bank dibandingkan dengan total kredit yang telah diberikan bank 

kepada debitur (SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011). Semakin tinggi nilai NPL 

suatu bank maka kemungkinan risiko kredit yang dialami bank akan semakin 

besar. Sebaliknya Risiko kredit yang dihadapi oleh bank akan rendah apabila nilai 

NPL suatu bank rendah, sehingga kemungkinan tidak tertagihnya piutang 

terhadap jumlah pinjaman yang diberikan akan rendah yang berarti semakin 

menguntungkan pihak bank (Rivai et. Al., 2007:731).  

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa nilai NPL Bank Pembangunan 

Daerah menunjukan kondisi yang sangat baik, dimana rata-rata nilai NPL yang 

dimiliki bank sebesar 2.59%, artinya lebih kecil dari pada yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Sehingga dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya bank mampu mengasilkan kinerja yang baik yang dapat 

mempengaruhi laba yang dihasilkan. Selain itu Risiko kredit yang diproksikan 

dengan Non Performing Loan dapat menjadi faktor penentu suatu bank dalam 

menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Arias et. al., (2014), Muniroh (2014), Attar et. Al., (2014), 

Wantera & Mertha (2015) menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. 
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4.3.2 Pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas 

Hasil regresi pada tabel 4.5 menunjukan bahwa pada periode 2011 sampai 

dengan 2015 risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio atau 

LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Hal tersebut ditunjukan dengan hasil 

koefisien regresi sebesar 0.013125 dan probabilitas sebesar 0.0166 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang artinya jika terjadi peningkatan nilai LDR 

sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya nilai ROA sebesar 0.013125 

atau 1.3125%.  

Risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio atau LDR 

digunakan oleh bank untuk mengetahui besarnya risiko yang timbul akibat bank 

tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat nasabah ingin 

mencairkan dana yang dimilikinya dengan mengandalkan pengembalian kredit 

yang telah disalurkan. Apabila jumlah kredit yang telah disalurkan meningkat 

maka akan menyebabkan naiknya pendapatan kredit, sehingga kemungkinan bank 

mendapatkan laba dari total aset yang dimilkinya akan besar. Sebaliknya semakin 

kecil nilai LDR suatu bank maka akan mengindikasikan semakin besarnya dana 

pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan kredit (Taswan, 2010:167).  

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa nilai LDR Bank Pembangunan 

Daerah menunjukan kondisi yang sangat baik, dimana rata-rata nilai LDR yang 

dimiliki bank sebesar 87.5262% artinya berada pada batas ideal yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 78-92%. Tinggi atau rendahnya nilai LDR 

suatu bank maka dapat mempengaruhi dari besarnya laba yang dihasilkan oleh 
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bank tersebut melalui total aset yang dimilikinya. Selain itu Risiko Likuiditas 

yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio bisa dijadikan faktor penentu suatu 

bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Widati (2012), Margaretha & Zai (2013), Capriani & Dana (2016) yang 

menyatakan bahwa LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

 
4.3.3 Pengaruh risiko operasional terhadap profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

pada periode 2011 sampai dengan 2015, risiko operasional yang diukur dengan 

LnBIA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA sebgai proksi dari 

profitabilitas. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar -

0.007132 dan probabilitas sebesar 0.0295 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05. Artinya semakin kecil risiko operasional yang dialami suatu bank 

maka semakin besar probabilitas bank dalam menghasilkan profit melalui aset 

yang dimiliki bank tersebut. 

Risiko operasional yang diproksikan dengan LnBIA digunakan oleh bank 

untuk mengukur seberapa besar kerugian yang dialami oleh bank yang disebabkan 

karena adanya risiko operasional (Idroes & Sugiarto, 2006:146). Semakin besar 

risiko operasional yang dihadapi oleh suatu bank menunjukan bank belum efisien 

dalam menjalankan kegiatan usaha operasionalnya, sehingga kesempatan untuk 

memperoleh profitabilitas yang lebih besar akan semakin kecil. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin besar nilai LnBIA maka semakin besar juga 

dana yang disisihkan untuk beban modal risiko operasional, sehingga dapat 

menurunkan laba bank yang akan mempengaruhi nilai ROA bank tersebut. Risiko 
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operasional yang diproksikan dengan LnBIA dapat menjadi faktor penentu suatu 

bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya.  

Rendahnya nilai LnBIA yang merupakan alat ukur untuk risiko 

operasional dapat meningkatkan laba yang dihasilkan oleh suatu bank. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Attar et al., 

(2014), Capriani & Dana (2016), Yulistiani & Suryantini (2016) yang menyatakan 

bahwa risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

 
4.3.4 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas 

Hasil regresi pada tabel 4.5 menjelaskan bahwa periode 2011 sampai 

dengan 2015 Good Corporate Governance (GCG) yang diukur dengan nilai 

komposit GCG yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return on Asset (ROA). Hal tersebut ditunjukan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.2915 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. 

Good Corporate Governance dalam penelitian ini menunjukan hasil yang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adanya hubungan yang tidak 

signifikan antara GCG dengan ROA, dapat disebabkan karena metode self 

assessment merupakan parameter pengukuran yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan cara penilaian sendiri yang wajib dilakukan oleh setiap bank, 

sehingga memungkinkan bank dalam melakukan penilaian tidak dalam keadaan 

yang sebenarnya, dikarenakan bank harus memiliki tata kelola yang sangat baik 

agar tingkat kesehatan bank tersebut terjaga. Sehingga untuk mengukur tinggi 

atau rendahnya tata kelola pada suatu bank tidak hanya menggunakan nilai 

komposit self assessment, tetapi dapat dengan faktor-faktor lain yang dapat 
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mencerminkan tata kelola suatu perbankan. Faktor – faktor tersebut seperti faktor 

perekonomian Negara, perekonomian global, dan sebagainya. 

GCG bukan merupakan faktor penentu yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas bank. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Muniroh (2014), Suciati (2015), Wantera & Mertha (2015) yang 

menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh 

terhadap Return on Assets (ROA). 

 
4.3.5 Pengaruh permodalan terhadap profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa hasil penelitian yang dilakukan 

pada periode 2011 sampai dengan 2015 yaitu permodalan yang diukur dengan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Return on asset atau ROA sebagai proksi dari profitabilitas. Hal tersebut 

ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.016063 dan probabilitas 

sebesar 0.4349 yang lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05, yang 

artinya semakin tinggi CAR yang dimiliki suatu bank maka semakin besar juga 

ROA yang dihasilkan oleh bank tersebut. 

Permodalan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas, yang dapat disebabkan karena CAR digunakan oleh bank untuk 

mengukur besarnya kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai 

akibat kerugian yang dialami bank (Rivai et. al., 2007:713). Sehingga semakin 

besar kerugian yang dialami bank maka semakin besar juga modal yang harus 

dimiliki bank tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa nilai CAR Bank 

Pembangunan Daerah menunjukan kondisi yang sangat baik, dimana rata-rata 
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nilai CAR yang dimiliki bank sebesar 18.05%, artinya lebih besar dari pada yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%. Hal tersebut menggambarkan 

bahwa bank tidak sepenuhnya menggunakan modal yang dimilikinya untuk 

kegiatan yang menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya, dikarena bank 

harus menghitung kemungkinan adanya peningkatan pada Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi modal 

suatu bank yaitu dengan adanya ketetapan PBI No. 14/18/PBI/2012 mengenai 

batas minimum CAR sebesar 8%, dengan adanya ketetapan tersebut bank selalu 

menjaga nilai CAR yang dimiliki bank agar tidak kurang dari 8%. Sehingga bank 

lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang dapat mempengaruhi 

modal secara langsung maupun tidak langsung.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muniroh (2014) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Widati (2012), Margaretha & Zai (2013) yang menyatakan bahwa CAR 

bepengaruh positif signifikan terhadap ROA, hasil tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian diatas.  

 
4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh risiko 

kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, good corporate governance, dan 

permodalan terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah periode 2011-

2015, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk Bank 

Pembangunan Daerah atau BPD serta dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang 
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berkepentingan lainnya. 

Hasil analisa penelitian ini menunjukan bahwa tiga dari lima variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan 

Return on Asset (ROA), sedangkan dua variabel independen lainnya tidak 

memilki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Variabel independen 

yang memiliki pengaruh signifikan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko 

operasional, sedangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan adalah 

good corporate governance dan permodalan.  

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

independen pertama yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA yaitu 

risiko kredit yang diproksikan dengan Non Performing Loan atau NPL. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas yang akan 

dihasilkan oleh BPD dapat dilihat dari besarnya risiko kredit yang dialami oleh 

BPD melalui nilai NPL. Semakin tinggi nilai NPL yang dimiliki oleh BPD maka 

kredit bermasalah yang dihadapi akan semakin besar, sehingga akan berdampak 

pada rendahnya ROA yang dihasilkan oleh bank tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan adanya ketetapan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (PBI 

No.15/2/PBI/2013) mengenai batas maksimum NPL pada suatu bank sebesar 5%.  

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut, dapat 

dijadikan sebuah pertimbangan bagi Bank Pembangunan Daerah untuk 

mengambil keputusan pemberian kredit yang disalurkan, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang dialami oleh BPD. Selain itu 

BPD juga diharuskan menjaga nilai NPL yang dimilikinya dan berusaha 
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semaksimal mungkin untuk menurunkan nilai NPL tersebut, agar nilai NPL yang 

dimiliki BPD tidak mencapai batas maksimum yaitu sebesar 5%.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah 

yang dialami oleh BPD, salah satunya yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian kepada calon debitur dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, 

Condition of economic, dan Collateral) serta melakukan pemantauan terhadap 

kredit yang telah diberikan. Selain itu dapat melakukan penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan ulang (reconditioning), dan penataan ulang 

(restructuring) terhadap kredit bermasalah yang telah dihadapi oleh bank. 

Sehingga dari penjelasan tersebut NPL yang merupakan proksi dari risiko kredit 

dapat dijadikan salah satu parameter pengukuran profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah melalui nilai ROA.  

Variabel independen kedua yang memiliki pengaruh signifikan yaitu risiko 

likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio atau LDR. Rasio LDR dalam 

penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Hasil analisis tersebut 

mengindikasikan bahwa besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh BPD 

mempengaruhi profitabilitas yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai LDR yang 

dimiliki BPD maka semakin besar juga total kredit yang telah disalurkan kepada 

kreditur, sehingga pendapatan yang diperoleh dari kredit dapat meningkatkan laba 

bank tersebut.  

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

78% - 92% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui PBI 
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No.15/15/PBI/2013. Hal ini menunjukan bahwa BPD harus menjaga semaksimal 

mungkin nilai LDR yang dimilikinya yaitu diantara batas ideal agar tidak 

mengganggu likuditas bank dengan tetap memperhatikan total kredit yang telah 

disalurkan dan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh BPD. Hal tersebut 

menunjukan bahwa risiko likuiditas dapat dijadikan parameter pengukuran 

profitabilitas yang dimiliki oleh BPD.  

Risiko likuiditas yang akan dihadapi oleh BPD dapat dicegah, salah 

satunya dengan cara menjaga tingkat likuiditasnya. Bank Pembangunan Daerah 

yang memiliki tingkat likuiditas baik akan mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) dari setiap nasabah, hal tersebut 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam 

menjamin dana yang masyarakat titipkan.  

Variabel independen ketiga yang memiliki pengaruh signifikan yaitu risiko 

operasional yang diproksikan dengan Ln the Basic Indicator Approach atau 

LnBIA. Hasil penelitian menunjukan bahwa LnBIA memiliki pengaruh negatif 

dan signifkan terhadap ROA. Tingginya nilai LnBIA akan menggambarkan 

tingkat kerugian yang dihadapi oleh BPD, sehingga risiko operasional yang 

dihadapi oleh bank tersebut meningkat dan akan menyebabkan menurunnya nilai 

ROA yang dihasilkan oleh bank tersebut. Sebaliknya laba atas total aset yang 

dimiliki oleh BPD akan meningkat apabila nilai LnBIA rendah yang dapat 

disebabkan karena rendahya beban operasional yang dimiliki bank tersebut.  

Besarnya risiko operasional yang dimiliki oleh BPD dapat diminimalisir 

salah satunya dengan memiliki nilai LnBIA yang rendah, dikarenakan rendahnya 
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nilai LnBIA dapat disebabkan karena nilai beban operasional yang ditanggung 

oleh BPD rendah, sehingga bank akan semakin efisien dalam mengelola dana 

yang dimiliknya. Tingginya risiko operasional yang miliki oleh BPD dapat 

disebabkan dengan meningkatnya nilai LnBIA, yang dapat mengakibatkan 

menurunnya laba dimiliki oleh BPD. Dengan demikian besarnya risiko 

operasional yang diproksikan dengan LnBIA dapat mempengaruhi profitabilitas 

BPD. Sehingga risiko operasional yang akan dihadapi oleh Bank Pembangunan 

Daerah dapat diminimalisir salah satunya dengan cara menekan biaya operasional 

yang dikeluar oleh BPD antara lain beban bunga, beban tenaga kerja, beban 

promosi, dan lain sebagainya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Risiko Kredit yang diukur dengan Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai NPL yang dimiliki BPD 

maka laba atau profit yang akan dihasilkan oleh bank akan menurun.  

2. Risiko likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Pembangunan Daerah yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai LDR yang dimiliki oleh 

BPD, maka laba atau profit yang dihasilkan oleh bank meningkat. 

3. Risiko operasional yang diukur dengan Ln the Basic Indicator 

Approach (LnBIA) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hal ini 

menunjukan bahwa apabila nilai LnBIA rendah maka laba atau profit 

yang dihasilkan oleh BPD akan meningkat. 

4. Good Corporate Governance (GCG) yang diukur dengan nilai 
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komposit self assessment GCG tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas Bank Pembangunan Daerah yang diukur dengan Return 

on Asset (ROA). Hal ini menunjukan bahwa GCG bukan merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. 

5. Permodalan yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah 

yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Hal ini menunjukan bahwa 

permodalan bukan merupakan variabel yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas bank. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan hal-hal berikut yang 

menjadi saran untuk penelitian di masa yang akan datang, yaitu: 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya dari sisi internal perusahaan yaitu manajemen risiko, 

good corporate governance, dan permodalan saja. Sehingga untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain dari sisi 

eksternal perbankan yang dapat mempengaruhi profitabilitas, seperti 

tingkat suku bunga, inflasi dan sebagainya. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dari tahun 2011-2015, 

sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan 

periode waktu yang lebih lama, sehingga dapat mengamati perilaku 

variabel dalam jangka waktu yang lebih lama.  
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3. Pada penelitian ini variabel independen hanya menggunakan risiko kredit, 

risiko likuiditas, dan risiko operasional. Peneliti selanjutnya diharapkan 

tidak hanya menggunakan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko 

operasional tetapi dapat juga menambahkan atau menggunakan jenis 

risiko lainnya seperti risiko pasar, risiko hukum dan lain sebagainya, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat menilai risiko yang dihadapi oleh 

bank dari berbagai aspek 
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LAMPIRAN I 

DATA PENELITIAN 

 

No. Nama Bank Periode 
X1 X2 X3 X4 X5 Y 

NPL LDR LnBIA GCG CAR ROA 

1 

Bank Aceh 2011 0.2563 0.9142 25.61205021 2 0.1827 0.0291 
Bank Aceh 2012 0.033 0.8989 25.63625049 2 0.1782 0.0366 
Bank Aceh 2013 0.1931 0.868 25.676924 2 0.1756 0.0344 
Bank Aceh 2014 0.0258 0.9238 25.70972371 2 0.1779 0.0313 
Bank Aceh 2015 0.023 0.8405 25.81668155 2 0.1944 0.0283 

2 

BPD Bali 2011 0.0057 0.8273 25.17069427 3 0.1173 0.0354 
BPD Bali 2012 0.0045 0.806 25.26754714 2.93 0.1679 0.0428 
BPD Bali 2013 0.0033 0.8787 25.39248323 2 0.1871 0.0397 
BPD Bali 2014 0.0035 0.9641 25.55434808 2 0.2071 0.0392 
BPD Bali 2015 0.0196 0.9732 25.71516423 2 0.2444 0.0333 

3 

BPD Bengkulu 2011 0.0067 0.7514 24.09155641 1.58 0.2284 0.0317 
BPD Bengkulu 2012 0.0022 0.9327 24.03709252 1.6 0.1584 0.0341 
BPD Bengkulu 2013 0.0038 1.0504 24.0978792 2 0.17 0.041 
BPD Bengkulu 2014 0.0039 0.8606 24.24226388 2 0.1725 0.037 
BPD Bengkulu 2015 0.0039 0.9138 24.43972605 2 0.2139 0.0288 

4 

Bank DKI 2011 0.0312 0.7303 25.45942809 1.53 0.0957 0.0232 
Bank DKI 2012 0.032 0.735 25.56451573 2 0.123 0.0187 
Bank DKI 2013 0.0238 0.952 25.71297367 3 0.1421 0.0315 
Bank DKI 2014 0.0438 0.9257 25.96918667 3 0.1796 0.021 
Bank DKI 2015 0.0796 0.9114 26.20799679 2 0.2453 0.0089 

5 

BPD Jateng 2011 0.0104 0.7017 25.97675472 1.95 0.1502 0.0267 
BPD Jateng 2012 0.008 0.8262 26.02392456 1.8 0.1438 0.0273 
BPD Jateng 2013 0.0072 0.8696 26.15835075 2.2 0.1545 0.0301 
BPD Jateng 2014 0.0093 0.8857 26.31448399 2.775 0.1417 0.0284 
BPD Jateng 2015 0.0126 0.9054 26.4490949 2.51 0.1487 0.026 

6 

BPD Jawa 
Barat & Banten 2011 0.0121 0.7295 

26.51757266 
1.502 0.1836 0.0265 

BPD Jawa 
Barat & Banten 2012 0.0207 0.7409 

26.68990322 
1.667 0.1811 0.0246 

BPD Jawa 
Barat & Banten 2013 0.0283 0.9647 

26.87132433 
2 0.1651 0.0261 

BPD Jawa 
Barat & Banten 2014 0.0415 0.9318 

27.07752518 
2 0.1639 0.0194 

 

Pengaruh manajemen..., Nabilah, Ak.-IBS, 2016



92 
 

	
	 Indonesia Banking School	

	

No Nama Bank Periode 
X1 X2 X3 X4 X5 Y 

NPL LDR LnBIA GCG CAR ROA 

6 BPD Jawa 
Barat&Banten 2015 0.0291 0.8813 27.19244762 2 0.1585 0.0204 

7 

BPD Jatim 2011 0.0097 0.8011 26.17799597 1.502 0.1653 0.0497 
BPD Jatim 2012 0.0295 0.8355 26.30708766 1.886 0.2656 0.0334 
BPD Jatim 2013 0.0344 0.8498 26.41221365 2 0.2372 0.0382 
BPD Jatim 2014 0.0331 0.8654 26.49001935 2 0.2217 0.0352 
BPD Jatim 2015 0.0429 0.8292 26.62747921 2.202 0.2122 0.0267 

8 

BPD Kaltim 2011 0.029 0.5995 25.70583789 2 0.1848 0.037 
BPD Kaltim 2012 0.0745 0.5678 25.8339716 3 0.2082 0.025 
BPD Kaltim 2013 0.0611 0.9077 25.95100669 2 0.1937 0.0278 
BPD Kaltim 2014 0.1036 0.7854 26.11769422 2 0.1806 0.0261 
BPD Kaltim 2015 0.1035 1.0354 26.14039279 2 0.1985 0.0156 

9 

BPD Kalbar 2011 0.0015 0.7751 24.85868133 1.525 0.1774 0.0345 
BPD Kalbar 2012 0.0017 0.868 25.04102072 1.575 0.1687 0.0333 
BPD Kalbar 2013 0.0035 0.872 25.20051742 2 0.1763 0.0342 
BPD Kalbar 2014 0.0048 0.8709 25.37491113 3 0.1921 0.0319 
BPD Kalbar 2015 0.0056 0.827 25.51451177 3 0.2176 0.0291 

10 

BPD Kalsel 2011 0.0096 0.633 24.58752825 2.25 0.1765 0.0281 
BPD Kalsel 2012 0.0183 0.5577 24.68733181 2.75 0.1822 0.0127 
BPD Kalsel 2013 0.018 0.8538 24.79886581 2 0.1792 0.0233 
BPD Kalsel 2014 0.0386 0.9144 24.93259322 3 0.2112 0.0268 
BPD Kalsel 2015 0.0433 1.0055 25.15319891 2 0.2191 0.022 

11 

BPD NTT 2011 0.012 0.9295 24.77577659 2 0.2089 0.0419 
BPD NTT 2012 0.012 0.9345 24.93568034 2.125 0.1652 0.0365 
BPD NTT 2013 0.013 0.9636 25.07759875 3 0.1726 0.0396 
BPD NTT 2014 0.0152 0.8768 25.19155211 3 0.1816 0.0372 
BPD NTT 2015 0.0232 0.9009 25.34369245 3 0.2349 0.0344 

12 

BPD Papua 2011 0.0109 0.4801 25.4419657 2.4 0.2354 0.0301 
BPD Papua 2012 0.0084 0.7165 25.56555091 2 0.2142 0.0281 
BPD Papua 2013 0.0114 0.8448 25.60849062 2.075 0.184 0.0286 
BPD Papua 2014 0.0733 0.8012 25.82959162 2.075 0.1628 0.0102 
BPD Papua 2015 0.0963 0.8303 26.01914794 2 0.2222 0.026 

13 

BPD Riau 
Kepri 2011 0.0257 0.6574 25.52442201 2.1 0.2061 0.0262 

BPD Riau 
Kepri 2012 0.0295 0.6649 25.61133737 2.05 0.1958 0.0295 

BPD Riau 
Kepri 2013 0.0281 0.876 25.72962586 3 0.1868 0.03 

BPD Riau 
Kepri 2014 0.0279 0.7772 26.00159756 3 0.1827 0.0337 

BPD Riau 
Kepri 2015 0.0412 1.1261 26.28288192 2 0.2078 0.0169 
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No Nama Bank Periode X1 X2 X3 X4 X5 Y 

NPL LDR LnBIA GCG CAR ROA 

14 

BPD Sulsel & 
Sulbar 2011 0.0202 1.0193 25.10898926 2.325 0.2362 0.0334 

BPD Sulsel & 
Sulbar 2012 0.0139 1.1321 25.18930988 2.45 0.22 0.0399 

BPD Sulsel & 
Sulbar 2013 0.0119 1.1369 25.33343803 2 0.23 0.042 

BPD Sulsel & 
Sulbar 2014 0.0086 1.0863 25.46362956 3 0.2827 0.0471 

BPD Sulsel & 
Sulbar 2015 0.0065 1.1717 25.61811803 3 0.2763 0.049 

15 

BPD Sulut 2011 0.0126 0.9978 24.48756502 1.9 0.1271 0.0201 
BPD Sulut 2012 0.0081 1.0888 24.67871327 1.68 0.1876 0.03 
BPD Sulut 2013 0.0054 1.1294 24.67871327 2 0.1727 0.0348 
BPD Sulut 2014 0.0129 0.901 25.11012406 3 0.1426 0.0216 
BPD Sulut 2015 0.0097 0.9509 25.31104205 2.9 0.1379 0.0156 

16 

BPD Sumbar 2011 0.0276 0.9169 25.37202315 1.825 0.126 0.0268 
BPD Sumbar 2012 0.0269 1.0035 25.48121539 2.15 0.1512 0.0265 
BPD Sumbar 2013 0.0229 0.9913 25.60029763 3 0.1559 0.0264 
BPD Sumbar 2014 0.0252 0.9834 25.65457462 3 0.1576 0.0194 
BPD Sumbar 2015 0.0274 0.9924 25.73607676 3 0.1826 0.0228 

17 

BPD Sumsel 
& Babel 2011 0.0146 0.7519 25.32026221 1.6 0.1209 0.0256 

BPD Sumsel 
& Babel 2012 0.0682 0.7598 25.49174337 1.575 0.1355 0.019 

BPD Sumsel 
& Babel 2013 0.0901 0.94 25.68474205 3 0.1567 0.0176 

BPD Sumsel 
& Babel 2014 0.071 0.8597 25.8402106 2 0.1682 0.0213 

BPD Sumsel 
& Babel 2015 0.0438 0.9543 25.91538956 3 0.1864 0.0218 

18 

BPD Sumut 2011 0.0256 0.7856 25.7831972 1.475 0.1466 0.0326 
BPD Sumut 2012 0.0281 1.019 25.49172302 1.525 0.1324 0.0299 
BPD Sumut 2013 0.0383 1.0731 25.67730998 3 0.1446 0.0337 
BPD Sumut 2014 0.0547 0.9589 25.88077419 2.8 0.1438 0.026 
BPD Sumut 2015 0.05 0.9611 26.27954245 2 0.1441 0.0231 

19 

BPD 
Yogyakarta 2011 0.0119 0.7871 24.48306328 1.775 0.1307 0.0269 

BPD 
Yogyakarta 2012 0.0083 0.7189 24.54642787 1.775 0.144 0.0256 

BPD 
Yogyakarta 2013 0.009 0.7367 24.64398215 1.823 0.1569 0.0271 

BPD 
Yogyakarta 2014 0.0123 0.8034 24.76389399 1.88 0.1661 0.0288 

BPD 
Yogyakarta 2015 0.0105 0.8099 24.92812257 1.81 0.2022 0.0294 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

1. Output Statistika Deskriptif 

 ROA NPL LDR LN_BIA GCG CAR 
 Mean  0.029103  0.025934  0.875262  25.52686  2.219232  0.180497 
 Median  0.028600  0.020200  0.876800  25.56555  2.000000  0.178200 
 Maximum  0.049700  0.103600  1.171700  27.19245  3.000000  0.282700 
 Minimum  0.008900  0.001500  0.480100  24.03709  1.475000  0.095700 
 Std. Dev.  0.007905  0.023477  0.132470  0.658864  0.501481  0.036233 
 Skewness  0.086648  1.601854 -0.291042 -0.033363  0.556081  0.437219 
 Kurtosis  3.259828  5.262018  3.387895  2.921396  1.935961  3.108156 

       
 Jarque-Bera  0.386104  60.88101  1.936756  0.042081  9.377624  3.073007 
 Probability  0.824439  0.000000  0.379698  0.979179  0.009198  0.215132 

       
 Sum  2.764800  2.463700  83.14990  2425.052  210.8270  17.14720 
 Sum Sq. Dev.  0.005874  0.051809  1.649542  40.80555  23.63941  0.123405 

       
 Observations  95  95  95  95  95  95 
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2. Output Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.307589 (18,71) 0.0000 

Cross-section Chi-square 90.740958 18 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/16   Time: 13:28   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.178825 0.030622 -5.839830 0.0000 

LDR 0.008979 0.004974 1.805249 0.0744 
LN_BIA -0.000126 0.001093 -0.115515 0.9083 

GCG -0.000448 0.001315 -0.341021 0.7339 
CAR 0.071561 0.018025 3.970046 0.0001 

C 0.017184 0.027881 0.616326 0.5393 
     
     R-squared 0.411183     Mean dependent var 0.029103 

Adjusted R-squared 0.378103     S.D. dependent var 0.007905 
S.E. of regression 0.006234     Akaike info criterion -7.256521 
Sum squared resid 0.003459     Schwarz criterion -7.095223 
Log likelihood 350.6847     Hannan-Quinn criter. -7.191345 
F-statistic 12.43009     Durbin-Watson stat 1.046790 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. Output Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 19.221374 5 0.0017 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     NPL -0.170886 -0.187978 0.000434 0.4118 

LDR 0.013125 0.007979 0.000009 0.0859 
LN_BIA -0.008931 -0.001743 0.000008 0.0105 

GCG 0.001304 0.000042 0.000000 0.0132 
CAR 0.023002 0.028432 0.000130 0.6338 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/16   Time: 13:26   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.242976 0.076808 3.163395 0.0023 

NPL -0.170886 0.037092 -4.607089 0.0000 
LDR 0.013125 0.005350 2.453172 0.0166 

LN_BIA -0.008931 0.003179 -2.809392 0.0064 
GCG 0.001304 0.001141 1.142690 0.2570 
CAR 0.023002 0.020489 1.122624 0.2654 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.773454     Mean dependent var 0.029103 

Adjusted R-squared 0.700066     S.D. dependent var 0.007905 
S.E. of regression 0.004329     Akaike info criterion -7.832742 
Sum squared resid 0.001331     Schwarz criterion -7.187552 
Log likelihood 396.0552     Hannan-Quinn criter. -7.572036 
F-statistic 10.53923     Durbin-Watson stat 2.292188 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. Output Regresi (Fixed Effect) 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/16   Time: 13:30   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.170886 0.037092 -4.607089 0.0000 

LDR 0.013125 0.005350 2.453172 0.0166 
LN_BIA -0.008931 0.003179 -2.809392 0.0064 

GCG 0.001304 0.001141 1.142690 0.2570 
CAR 0.023002 0.020489 1.122624 0.2654 

C 0.242976 0.076808 3.163395 0.0023 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.773454     Mean dependent var 0.029103 

Adjusted R-squared 0.700066     S.D. dependent var 0.007905 
S.E. of regression 0.004329     Akaike info criterion -7.832742 
Sum squared resid 0.001331     Schwarz criterion -7.187552 
Log likelihood 396.0552     Hannan-Quinn criter. -7.572036 
F-statistic 10.53923     Durbin-Watson stat 2.292188 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

5. Output Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 95

Mean      -1.83e-19
Median  -4.13e-06
Maximum  0.012386
Minimum -0.009518
Std. Dev.   0.003763
Skewness   0.235273
Kurtosis   3.941719

Jarque-Bera  4.386816
Probability  0.111536
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6. Output Asumsi Klasik 

a. Output Uji Multikolinieritas 

 NPL LDR LN_BIA GCG CAR 
NPL 1.000000 -0.002625 0.446637 0.042019 0.048910 
LDR -0.002625 1.000000 -0.004485 0.189498 0.128396 

LN_BIA 0.446637 -0.004485 1.000000 0.058913 0.068304 
GCG 0.042019 0.189498 0.058913 1.000000 0.122184 
CAR 0.048910 0.128396 0.068304 0.122184 1.000000 

 

b. Output Uji Autokolerasi 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/16   Time: 13:30   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL -0.170886 0.037092 -4.607089 0.0000 

LDR 0.013125 0.005350 2.453172 0.0166 
LN_BIA -0.008931 0.003179 -2.809392 0.0064 

GCG 0.001304 0.001141 1.142690 0.2570 
CAR 0.023002 0.020489 1.122624 0.2654 

C 0.242976 0.076808 3.163395 0.0023 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.773454     Mean dependent var 0.029103 

Adjusted R-squared 0.700066     S.D. dependent var 0.007905 
S.E. of regression 0.004329     Akaike info criterion -7.832742 
Sum squared resid 0.001331     Schwarz criterion -7.187552 
Log likelihood 396.0552     Hannan-Quinn criter. -7.572036 
F-statistic 10.53923     Durbin-Watson stat 2.292188 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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c. Output Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/27/16   Time: 13:52   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     NPL 12.14455 20.80259 0.583800 0.5612 

LDR 1.473175 3.000709 0.490943 0.6250 
LN_BIA -1.197343 1.782850 -0.671589 0.5040 

GCG -0.547661 0.640147 -0.855524 0.3951 
CAR -0.098279 11.49104 -0.008553 0.9932 

C 17.34223 43.07709 0.402586 0.6885 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.375974     Mean dependent var -12.85093 

Adjusted R-squared 0.173825     S.D. dependent var 2.671295 
S.E. of regression 2.428051     Akaike info criterion 4.826121 
Sum squared resid 418.5758     Schwarz criterion 5.471311 
Log likelihood -205.2408     Hannan-Quinn criter. 5.086826 
F-statistic 1.859884     Durbin-Watson stat 2.463148 
Prob(F-statistic) 0.024781    
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Personal	Information	

		Education	Background	

Full	Name	 	 :	Nabilah	
Place,	Date	of	birth		 :	Tangerang,	January	31st	1994	
Gender		 	 :	Female	
Nationality		 	 :	Indonesia	
Religion		 	 :	Moslem	
Marital	statue		 :	Single	
Address		 	 :	Jl.	Raden	Saleh	No.50	RT/RW	02/004,	Karang	Tengah,		

		Tangerang	
Phone	Number		 :	081517334749	
E-mail			 	 :	L.nabilah@ymail.com		

	

2012	–	2016	 :	STIE	Indonesia	Banking	School,	Jakarta	(Majoring	Accounting)	
2009	–	2012		 :	SMA	Negri	63,	Jakarta	(Senior	High	School)	
2006	–	2009		 :	MTs.	Annajah,	Jakarta	(Junior	High	School)	
2000	–	2006		 :	SD	Islam	Ar-Rahman,	Tangerang	(Elementary	School)	
1997	–	2000		 :	TK	Islam	Ar-Rahman,	Tangerang	(Kindergarten)	
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Course	and	Training	

2012 – 2013 : English For Business and Banking, George Manson University 
2013   : Zahir Accounting Standard Edition 5.1 Training 

  Rindam Jaya Military Training 
2015   : Mini Banking Training 

: Credit Analyst Training, Basic Treasury, Trade Financing, and     
  Effective Selling Skill 

	

Internship	

2015		 	 :	KPw	Bank	Indonesia	Purwokerto	
2016		 	 :	Bank	Rakyat	Indonesia	Cabang	Tangerang	City	

Organization	Experiences	

2014   : Official Crew of Seminar Accounting Goes To IBS 
  Official Crew of Stock Simulation 2014 
  Official Crew of Company Visit to Indonesia Stock Exchange    
  (IDX) & Sinarmas Sekuritas 

2011  : Official Crew of NTJ CUP at SMAN 63 Jakarta 
2010 – 2011  : Member of Saman Traditional Dance at SMAN 63 Jakarta 
	

Computer	Skill	

Certificate	

1. Able	to	operate	Ms.	Office	(Ms.	Word,	Ms.	Excel,	Ms.	Powerpoint)	
2. Able	to	operate	computer	Windows	2010,	windows	2013,	windows	XP,		
Mac	OS	

3. Able	to	operate	Internet	Literate	
4. Able	to	operate	Eviews	

2010	 :	Participant	as	a	saman	dancer	of	Conseil	International			
		 		des	Organisations	de	Festivals	de	Folklore	(CIOFF)	
2013		 	 :	Zahir Accounting Standard Edition 5.1 Training 
    Islamic Economic Study Club 
    Rindam Jaya Military Training 
2015 : Credit Analyst Training, Basic Treasury Training, Trade  
    Financing Training, and Effective Selling Skill Training 
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