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ABSTRACT

The objectives of this research is to analyze the influence of Risk Based
Bank Rating (RBBR) components to growth profit banking industry which
category Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 in 2011 until 2013 periods.
Data used in this research were obtained from bank report. The number of sample
for this research is 4 banks. Analyze technique used for this research is multiple
linier regression.
This research has been analyzed with EViews 7.1 program, and during the
significance test it indicated that fixed effect was the most appropriate method.
The result of this research shows that Non Performing Loan have a negative and
significant effect to growth profit. Loan to Deposit Ratio, Good Corporate
Governance, Net Interest Margin, Capital Adequacy Ratio have a positive but no
significant effect to growth profit.
Keywords: RBBR, NPL, LDR, GCG, NIM, CAR, growth profit
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah
Kondisi ekonomi di tahun 2013 cukup membawa tantangan yang besar pada
perbankan di tahun 2014. Hal ini bisa terlihat dari beberapa indikator, seperti kurs
rupiah sejak awal tahun hingga akhir tahun 2013 mengalami depresiasi dari
Rp9.746 (31 Januari 2013) menjadi Rp12.250 (31 Desember 2013). Untuk inflasi,
terjadi peningkatan dari sebesar 4,30% di Desember 2012 menjadi 8,38% di
Desember 2013. Selain itu, BI Rate telah mengalami peningkatan sebanyak 5 kali
atau 175 basis poin (bps), yaitu dari 5,75% di akhir tahun 2012 menjadi 7,5% di
akhir tahun 2013. Kondisi tersebut membuat perbankan Indonesia harus mampu
bertahan dalam perubahan ekonomi.
Bank memiliki peranan penting dalam perekonomian (Mishkin, 2013, hal. 46).
Hal tersebut karena bank merupakan lembaga intermediasi, dimana bank
merupakan penghubung antara pihak surplus dan pihak defisit. Pihak yang
memiliki kelebihan uang akan menyimpan uangnya di bank, dan pihak yang
membutuhkan uang akan meminjam uang di bank. Bank memiliki peran sebagai
jantungnya perekonomian (Darmawi, 2011, hal. 2). Hal tersebut karena uang
mengalir ke bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke sistem
perekonomian untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Proses ini berlangsung
secara terus menerus tanpa henti. Sehingga, bank memiliki peran penting dalam
perekonomian dan juga bank sangat rentan terhadap perubahan ekonomi.
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Tabel 1.1.1.
Data Bank Umum Indonesia
(dalam miliar rupiah)
2011

2012

2013

Asset

3,652,832

4,262,587

4,954,467

Kredit

2,216,538

2,725,674

3,319,842

Dana Pihak Ketiga

2,784,912

3,225,198

3,663,968

75,077

92,830

106,707

Pendapatan Bunga

364,339

391,280

458,188

Modal

404,698

496,629

626,888

3.03%

3.11%

3.08%

5.49%

4.89%

83.58%

89.70%

Laba Rugi Setelah Pajak

ROA
NIM
LDR

78.77%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kinerja bank umum di
Indonesia sebanyak 120 bank mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu
tercermin dalam aset yang dimiliki, kredit yang disalurkan, dana pihak ketiga
yang dihimpun, serta pendapatan bunga dan laba bank yang selalu meningkat
secara signifikan setiap tahunnya. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja bank
selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2013 terdapat beberapa
indikator perekonomian yang menurun, namun kinerja bank umum di tahun 2013
tetap meningkat dari tahun 2012. Tentunya dengan peningkatan tersebut,
membawa dampak terhadap perekonomian mengingat bahwa perbankan memiliki
peranan penting dalam perekonomian Indonesia.
Bank merupakan lembaga intermediasi terbesar dalam ekonomi, maka bank
memerlukan aturan dan kajian secara khusus (Mishkin, 2013, hal. 48). Regulator
perbankan mulai tahun 2013 yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana
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sebelumnya adalah Bank Indonesia (BI). Regulator memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengawasi perbankan. Seluruh aturan perbankan tercantum dalam
Peraturan dan Surat Edaran OJK (sebelum tahun 2013 yaitu BI) sehingga seluruh
bank dapat menerapkan peraturan yang kemudian akan diawasi oleh regulator.
Alasan bank perlu diatur yaitu (Taswan, 2010, hal. 33):
1. Lembaga perbankan disamping mempunyai tujuan bisnis juga mengemban
amanat nasional untuk mensejahterakan rakyat banyak.
2. Persamaan kepentingan stakeholders.
3. Bank merupakan lembaga kepercayaan.
4. Kebangkrutan atau likuidasi bank dapat menimbulkan domino effect
terhadap bank lain yang sehat.
Industri perbankan memiliki Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang
merupakan suatu blueprint mengenai arah dan tatanan perbankan nasional
kedepan. API memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat,
kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka
membantu pertumbuhan ekonomi regional. Struktur perbankan yang sehat
merupakan sasaran utama bagi industri perbankan di Indonesia, sehingga
perbankan yang sehat menjadi Pilar Pertama dalam API. Oleh karena itu,
regulator perbankan membuat peraturan mengenai tingkat kesehatan bank. Setiap
bank akan dinilai bagaimana tingkat kesehatannya, karena tingkat kesehatan bank
merupakan cerminan dari kinerja, tata kelola, kualitas dan risiko yang akan
dihadapi. Sehingga, setiap bank berupaya agar memiliki tingkat kesehatan yang
baik.
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Perkembangan

perbankan

yang

semakin

kompleks

dan

beragam

mengakibatkan besar peluang untuk terjadi risiko. Terdapat perkembangan
metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis, sehingga sistem
penilaian tingkat kesehatan bank mengalami perkembangan agar lebih
mencerminkan kondisi bank saat ini dan di masa depan (Darmawi, 2011, hal.
213). Tahun 2004 terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai tingkat
kesehatan bank dengan metode CAMELS, namun seiring dengan perkembangan
perbankan, pada tahun 2011 terdapat PBI mengenai tingkat kesehatan bank
dengan metode Risk-based Bank Rating (RBBR).
Metode CAMELS tidak menggunakan indikator risiko dari suatu bank,
sedangkan metode RBBR menggunakan risiko sebagai salah satu indikator
penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam penelitian ini, digunakan metode RBBR
dengan alasan bahwa setiap bank memiliki risiko sehingga bank harus berhati-hati
dengan adanya risiko tersebut dan menjadikan operasional bank semakin baik,
maka bank tersebut akan memiliki laba yang semakin meningkat.
Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu
sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan
bank yang bersangkutan (Almilia & Herdiningtyas, 2005, hal. 2). Untuk
mengetahui kondisi suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan bank
(Pandia, 2012, hal. 70). Sesuai PBI Nomor: 14/14/PBI/2012, bank wajib
menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Bank dapat memberikan informasi
untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi bank dalam hal
keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, dan
aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga.
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Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank
umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan
terhadap risiko dan kinerja bank. Regulator mewajibkan bank untuk memelihara
serta meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehatihatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib
melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank
sebagaimana diatur dalam PBI tersebut.
Indikator penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RBBR yaitu:
Profil Risiko, Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earning), dan
Permodalan (Capital). Profil risiko terdiri atas 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit,
risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik,
risiko hukum dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini, hanya digunakan 2 jenis
risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas karena dua risiko tersebut
merupakan risiko yang sangat berpengaruh terhadap laba. Risiko kredit diukur
dengan Non Performing Loan dan risiko likuiditas diukur dengan Loan to Deposit
Ratio. Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola perusahaan
yang diukur menggunakan nilai komposit self assessment bank. Rentabilitas
menggunakan parameter Net Interest Margin (NIM). Permodalan menggunakan
parameter Capital Adequacy Ratio (CAR). Pemilihan indikator tersebut karena
merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.
Kesehatan bank merupakan kondisi bank yang sesungguhnya (Kasmir, 2012,
hal. 300). Apabila kondisi bank dalam kondisi sehat, maka perlu dipertahankan.
Namun apabila kondisi bank dalam kondisi tidak sehat, maka perlu segera diambil
tindakan untuk mengatasinya sebelum kondisi bank yang tidak sehat tersebut
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memberikan dampak negatif terhadap bank lain mapun perekonomian Indonesia.
Selain itu, kesehatan bank juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dan
loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan (Kasmir, 2012, hal. 300). Jika
suatu bank sehat, maka akan memiliki kinerja yang maksimal dan mampu
menciptakan loyalitas nasabah karena nasabah merasa aman dengan bank
tersebut.
Regulator mengupayakan agar terciptanya sistem perbankan yang sehat dan
seluruh bank harus mentaati peraturan mengenai kesehatan bank. Namun dari sisi
bank tetap berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan dari
perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan (Ross, et al., 2012, hal. 8).
Keuntungan dapat diukur dengan laba. Laba juga dapat dikatakan sebagai
indikator pencapaian kinerja suatu bank. Jika laba bank terus menerus mengalami
peningkatan setiap tahunnya, maka dapat dikatakan bank tersebut memiliki
kinerja yang baik. Laba juga dianggap penting karena mencerminkan nilai
perusahaan (Schroeder, Clark, & Cathey, 2011, hal. 135).
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai indikator laba. Informasi laba
dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Keberhasilan mencapai laba tinggi
merupakan suatu tingkat yang diharapkan oleh bank, karena akan berdampak pada
nilai bank itu sendiri serta akan meningkatkan keuntungan pemegang saham.
Setiap tahunnya, bank mengharapkan peningkatan pertumbuhan laba dari tahun
sebelumnya. Pertumbuhan laba dapat diketahui dengan cara menghitung selisih
laba tahun berjalan dengan tahun lalu kemudian membagi dengan jumlah laba
tahun lalu.
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Pertumbuhan laba yang semakin baik selalu diharapkan bank, karena jika laba
semakin meningkat maka dapat diketahui bahwa kinerja dan pengelolaan dari
bank tersebut juga semakin meningkat. Maksimalisasi laba merupakan salah satu
tujuan perusahaan, namun bukan menjadi satu-satunya tujuan (Ross, et al., 2012,
hal. 8). Sehinga diperlukan pencapaian tujuan lain, seperti tingkat kesehatan bank.
Penelitian ini akan membahas apakah ada keterkaitan antara regulator
perbankan dan pihak bank, yaitu ketika terdapat peraturan mengenai tingkat
kesehatan bank sebagai salah satu tujuan regulator mengatur dan mengawasi
perbankan, dan ketika bank berupaya meningkatkan laba yang dimilikinya. Dari
sisi bank, kegiatan yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan laba,
karena setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan kekayaan pemilik
(Ross, et al., 2012, hal. 8). Sedangkan terdapat regulasi yang mengatur tingkat
kesehatan bank, yang wajib dipenuhi oleh setiap bank. Ketika bank tersebut
memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka akan terdapat sanksi serta
pengawasan khusus dari regulator yaitu OJK, karena bank yang tidak sehat bukan
hanya membahayakan bank itu sendiri tetapi pihak lain.
Penilaian kesehatan bank merupakan hal yang penting karena bank mengelola
dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Berdasarkan hal itulah,
bank juga harus memperhatikan tingkat kesehatan bank selain memaksimalkan
laba. Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh
stakeholders, karena penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam
pengambilan keputusan investasi (Putri & Damayanthi, 2013, hal. 485). Selain itu,
tingkat kesehatan bank juga merupakan sebuah ukuran pencapaian kinerja bank
yang komprehensif dimana dapat digunakan untuk perencanaan ke depan.
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Bagi bank, tujuan penilaian tingkat kesehatan bank adalah untuk mendapatkan
gambaran mengenai tingkat kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai
menyusun rencana dan strategi bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan
yang berpotensi menurunkan kinerja bank. Bagi regulator, penilaian tingkat
kesehatan bank dapat digunakan untuk menyusun rencana dan strategi
pengawasan bank yang efektif sehingga bersama-sama dengan bank dapat
menciptakan perbankan yang sehat.
Berdasarkan uraian mengenai kegiatan perbankan, tujuan regulator (BI dan
OJK), laba bank, dan tingkat kesehatan bank, maka penelitian ini akan membahas
mengenai pengaruh penilaian tingkat kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba
perbankan. Peneliti memandang penelitian ini perlu digali karena bagi perbankan,
laba dan tingkat kesehatan bank merupakan faktor penting yang sangat
diperhatikan oleh bank. Sehingga, dapat dilakukan penelitian apakah penilaian
tingkat kesehatan bank memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba bank.
Tema mengenai tingkat kesehatan bank dipilih karena saat ini seluruh bank
mengupayakan dan menginginkan agar bank tersebut memiliki nilai kesehatan
yang baik. Namun, setiap bank juga tetap menginginkan laba yang optimal.
Sehingga, peneliti akan menghubungkan apakah ada pengaruh penilaian tingkat
kesehatan bank dengan laba yang dihasilkan oleh bank.
Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu bank yang termasuk dalam
kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dimana terdapat pembagian
jenis bank sesuai PBI Nomor: 14/26/PBI/2012. Pemilihan objek tersebut
disebabkan karena bank dengan kategori BUKU 4 memiliki peranan dan pengaruh
yang sangat besar terhadap bank lain maupun kondisi perekonomian Indonesia.
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Sehingga diperlukan perhatian khusus mengenai tingkat kesehatan BUKU 4 agar
tidak terjadi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 pada tahun 2011-2013 yaitu Bank
Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia dan Bank Negara Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat penelitian yang diberi
judul: “Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba: Kasus
Pada Bank dengan Kategori BUKU 4 Tahun 2011-2013”.

1.2.Identifikasi Masalah
Bank memiliki salah satu tujuan meningkatkan keuntungan atau laba. Laba
merupakan indikator penting yang harus dicapai bank sesuai target yang telah
ditentukan. Pertumbuhan laba merupakan perbandingan laba suatu periode dengan
periode sebelumnya. Setiap bank berupaya agar pertumbuhan labanya semakin
meningkat, karena laba merupakan salah satu indikator dari kinerja bank.
Terdapat regulasi mengenai tingkat kesehatan bank, aturan tersebut sesuai PBI
Nomor: 13/1/PBI/2011 dimana setiap bank memiliki nilai tingkat kesehatan bank
sesuai kondisi bank itu. Penilaian terdiri dari profil risiko, good corporate
governance, rentabilitas, dan permodalan.
Walaupun laba termasuk dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank,
namun bank harus memperhatikan penilaian lainnya seperti risiko maupun good
corporate governance. Sehingga, bank tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan
laba yang tinggi namun juga harus memperhatikan risiko yang mungkin dihadapi
serta memperhatikan bagaimana tata kelola bank. Karena laba yang tinggi saja
tidak cukup jika tidak diikuti dengan tingkat kesehatan bank yang baik.
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Permasalahan yang terjadi adalah jika bank hanya mengutamakan laba namun
tidak memperhatikan tingkat kesehatan bank, maka bank tersebut kemungkinan
tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik, permodalan yang dimiliki tidak
baik atau terdapat risiko yang akan dihadapi. Oleh karena hal itu, penelitian ini
akan membahas apakah terdapat pengaruh antara penilaian tingkat kesehatan bank
dengan pertumbuhan laba. Sehingga dapat diketahui jika bank memperhatikan
penilaian tingkat kesehatan bank dengan baik, maka apakah akan memberikan
dampak terhadap pertumbuhan laba.

1.3.Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini penulis akan menentukan pembatasan masalah berdasarkan
parameter atau indikator yang terdapat pada faktor-faktor penilaian tingkat
kesehatan bank. Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 penilaian tingkat kesehatan
bank terdiri dari profil risiko, good corporate governance, rentabilitas (earning),
dan permodalan (capital). Pembatasan rasio yang akan digunakan yaitu
berdasarkan data parameter kuantitatif yang didapatkan dari annual report bank
atau laporan yang di publikasikan oleh bank, dengan rincian sebagai berikut ini:
1. Profil risiko terdiri atas 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas,
risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko
hukum dan risiko reputasi. Dalam penelitian ini, hanya digunakan 2 jenis
risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas karena dua risiko tersebut
merupakan risiko yang sangat berpengaruh terhadap laba. Risiko kredit
diukur dengan Non Performing Loan dan risiko likuiditas diukur dengan
Loan to Deposit Ratio.
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2.

Good Corporate Governance (GCG) menggunakan parameter nilai
komposit self assessment bank yang di cantumkan dalam annual report atau
laporan GCG tahunan bank.

3. Rentabilitas menggunakan parameter Net Interest Margin (NIM).
4. Permodalan menggunakan parameter Capital Adequacy Ratio (CAR).
5. Objek yang digunakan bank dengan kategori BUKU 4, yaitu Bank Mandiri,
Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia dan Bank Negara Indonesia.

1.4.Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk
dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Apakah secara parsial variabel Non Performing Loan (NPL) memiliki
pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank
dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013?
2. Apakah secara parsial variabel Loan to Deposit Rate (LDR) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank
dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013?
3. Apakah secara parsial variabel nilai komposit self assessment Good
Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap pertumbuhan laba pada bank dengan kategori BUKU 4 periode
2011-2013?
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4. Apakah secara parsial variabel Net Interest Margin (NIM) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank
dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013?
5. Apakah secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank
dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013?
6. Apakah secara simultan variabel NPL, LDR, GCG, NIM, CAR memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank dengan
kategori BUKU 4 periode 2011-2013?
7. Apakah variabel penilaian tingkat kesehatan bank yang paling dominan
dalam mempengaruhi pertumbuhan laba?

1.5.Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Non Performing Loan
(NPL) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan
laba pada bank dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Loan to Deposit Rate
(LDR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan
laba pada bank dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel nilai komposit self
assessment Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh positif
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yang signifikan terhadap pertumbuhan laba pada bank dengan kategori
BUKU 4 periode 2011-2013.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Net Interest Margin
(NIM) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan
laba pada bank dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan
laba pada bank dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel NPL, LDR, GCG,
NIM, CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba
pada bank dengan kategori BUKU 4 periode 2011-2013.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel penilaian tingkat kesehatan
bank yang paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan laba.

1.6.Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk akademik dan
praktisi sebagai berikut ini:
1. Manfaat bagi akademik.
Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu
manajemen keuangan khususnya mengenai perbankan, dimana akan
diketahui apakah ada pengaruh penilaian tingkat kesehatan bank terhadap
pertumbuhan laba. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai perluasan
penelitian pada selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan.
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2. Manfaat bagi bank.
Untuk kalangan manajerial, penelitian ini diharapkan akan mampu
memberikan kontribusi bagaimana tingkat kesehatan bank yang optimal
sehingga dapat meningkatkan laba. Sehingga, para pihak perbankan dapat
meningkatkan

kesehatan

bank

yang

diikuti

dengan

peningkatan

pertumbuhan laba.
3. Manfaat bagi regulator.
Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tambahan dan
alternatif metode pada tingkat kesehatan bank dan pertumbuhan laba.
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi regulator
mengenai peraturan tingkat kesehatan bank, bagaimana penerapannya di
bank serta apakah peraturan yang diterbitkan dapat menciptakan sinergi
dengan bank untuk menciptakan struktur perbankan yang sehat.

1.7.Sistematika Penelitian
Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini terdiri dari pemaparan teori-teori yang terakait dengan
penelitian ini, pengembangan rerangka pemikiran, hubungan antar
variabel penelitian dan hipotesis penelitian.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini terdiri dari pemaparan mengenai objek penelitian, populasi
dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan data,
operasionalisasi variabel, model penelitian, teknik pengolahan data,
dan teknik pengujian hipotesis.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai pengujian hipotesis yang
dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan
tentang analisis yang dikaitkan dengam teori yang berlaku.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis
pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian
serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan implikasi penelitian
terhadap praktik yang ada.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.
2.1.Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, digunakan teori sinyal yang mendasari dari penelitian
ini. Penelitian ini akan menguji keterkaitan antar penilaian kesehatan bank dengan
pertumbuhan laba. Penggunaan teori sinyal disebabkan karena setiap penilaian
kesehatan bank akan memberikan sinyal, baik sinyal baik (good news) maupun
sinyal buruk (bad news) pada pertumbuhan laba bank. Teori lainnya yang
digunakan yaitu definisi bank, jenis bank, kesehatan bank serta penilaiannya dan
pertumbuhan laba.

2.1.1.Teori Sinyal
Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan
memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang
diberikan dapat berupa good news maupun bad news. Sinyal good news dapat
berupa kinerja bank umum yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
sedangkan bad news dapat berupa kinerja yang semakin mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Jika perusahaan mengharapkan pertumbuhan yang tinggi di
masa yang akan datang, maka dapat diketahui dari sinyal yang diberikan
(Godfrey, et al., 2011, hal. 375).
Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan
untuk

memberikan

infomasi

laporan

keuangan

pada

pihak

internal,
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mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal
kepada pengguna laporan keuangan dan sinyal yang diberikan dapat juga
dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan,
laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan
keinginan pemilik, maupun informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan
tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain (Susilowati & Turyanto, 2011, hal.
17).
Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR merupakan
perhitungan internal bank yang didapatkan melalui laporan keuangan dan
laporan tahunan bank. Penilaian kesehatan bank dengan metode RBBR
diharapkan dapat memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan laba bank,
sehingga jika penilaian tingkat kesehatan bank sudah baik maka akan diikuti
dengan pertumbuhan laba yang semakin meningkat.

2.1.2. Definisi Bank
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup 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 menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka
meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
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2.1.3.Jenis Bank
Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank terbagi menjadi:
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.
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.

2.1.4.Bank Umum Menurut Kegiatan Usaha
PBI Nomor: 14/26/PBI/2012 mengatur mengenai pengelompokan bank
berdasarkan kegiatan usaha sesuai dengan besarnya modal inti, kewajiban bank
untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif dan pembukaan jaringan
kantor bank yang harus didukung oleh alokasi modal inti yang mencukupi.
Terdapat pengelompokkan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan
dengan modal inti atau disebut dengan istilah Bank Umum berdasarkan
Kegiatan Usaha (BUKU), yaitu:
a. BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);
b. BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah);
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c. BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari
Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah);
d. BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar
Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun Rupiah).

2.1.5.Tingkat Kesehatan Bank
Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan pemilik dan pengelola
bank, masyarakat dan pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan sebagai pembina dan pengawas bank sebagai perpanjangan
tangan dari pihak pemerintah (Pandia, 2012, hal. 220). Kesehatan bank adalah
kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank,
masyarakat pengguna jasa bank, serta otoritas perbankan, selain itu tingkat
kesehatan bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi
kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatan, kepatuhan terhadap
ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko (Taswan, 2010, hal. 537).
Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan
bank umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang
dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, dan kesehatan bank merupakan
sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan
terhadap bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan
menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara
individual maupun secara konsolidasi.
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2.1.6.Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat
dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank perlu di review secara
periodik dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di
waktu yang akan datang (Siamat, 2005, hal. 209). Pada tahun 2004, BI
menetapkan PBI tingkat kesehatan bank nomor: 6/10/PBI/2004 dengan metode
CAMELS, namun pada tahun 2011 terdapat perubahan PBI mengenai tingkat
kesehatan bank dengan metode RBBR melalui PBI Nomor: 13/1/PBI/2011.
Tingkat kesehatan bank dengan metode RBBR sebagai berikut:
1. Profil risiko (risk profile);
2. Good Corporate Governance (GCG);
3. Rentabilitas (earnings); dan
4. Permodalan (capital).
Hasil penilaian tingkat kesehatan bank yaitu peringkat komposit. Peringkat
komposit terbagi menjadi:
1. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara
umum sangat sehat.
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara
umum sehat.
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara
umum cukup sehat.
4. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara
umum kurang sehat.
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5. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara
umum tidak sehat.

2.1.6.1.Profil Risiko
Sesuai SE No. 13/24/DPNP tahun 2011 perihal penilaian tingkat
kesehatan bank umum, penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian
terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam
aktivitas operasional bank. Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu
tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan
tujuan yang ingin dicapai (Pandia, 2012, hal. 199). Risiko merupakan potensi
terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank
(Siamat, 2005, hal. 224). Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko
yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko
hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Seperti yang
sudah

dijelaskan

dalam

pembatasan

masalah,

penelitian

ini

hanya

menggunakan 2 jenis risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.
2.1.6.1.1.Risiko Kredit
Sesuai SE No. 13/24/DPNP tahun 2011, risiko kredit adalah risiko
akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban
kepada bank, risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas
bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty),
penerbit (issuer), atau kinerja peminjam dana (borrower). Risiko kredit
dapat timbul sebagai akibat kegagalan counterparty dalam memenuhi
kewajibannya (Siamat, 2005, hal. 225).
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Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan
dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi
kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara
penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Pandia, 2012, hal. 204).
Risiko kredit dapat diukur dengan Non Performing Loan (NPL), dimana
sesuai SE Nomor: 13/24/DPNP, NPL merupakan perbandingan antara kredit
bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dengan total kredit.
NPL meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan
persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan
oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian
(Darmawi, 2011, hal. 126).

Kredit bermasalah dapat diartikan sebagai

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor
kesengajaan dan/atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur
(Siamat, 2005, hal. 358). Bank Indonesia menetapkan melalui PBI Nomor:
15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL sebesar 5%.
Faktor penyebab kredit bermasalah yaitu (Siamat, 2005, hal. 360):
1. Faktor internal: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan
dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem administrasi
dan pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit, itikad
kurang baik dari pihak bank.
2. Faktor eksternal: penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat
bunga kredit, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak
sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, debitur mengalami
musibah.
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Sesuai Lampiran I SE BI No. 7/3/DPNP, karateristik kredit dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Lancar: Pembayaran tepat waktu.
2. Dalam

Perhatian

Khusus:

Terdapat

tunggakan

pembayaran

bunga/pokok sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar: Terdapat tunggakan pembayaran bunga/pokok selama
90-120 hari.
4. Diragukan: Terdapat tunggakan pembayaran bunga/pokok selama
120–180 hari.
5. Macet: Terdapat tunggakan pembayaran bunga/pokok melampaui 180
hari.

2.1.6.1.2.Risiko Likuiditas
Sesuai SE No. 13/24/DPNP tahun 2011, risiko likuiditas adalah
risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh
tempo dari sumber pendanaan arus kas, atau dari aset likuid berkualitas
tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi
keuangan bank. Likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk
menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah
dijadikan uang tunai (Darmawi, 2011, hal. 59). Rasio likuiditas bank
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih (Kasmir, 2008, hal.
110).
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Risiko likuiditas dapat diukur melalui rasio Loan to Deposit Ratio
(LDR). LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit
yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat (Kasmir,
2012, hal. 319). LDR memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak
ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit dan sebagai penggambaran
mengenai posisi likuiditas bank (Siamat, 2005, hal. 344).
Sesuai PBI Nomor: 15/15/PBI/2013 batas LDR yaitu 78%-92%.
Semakin tinggi LDR maka tingkat likuiditas semakin rendah karena jumlah
dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil dan demikian
pula sebaliknya (Kasmir, 2008, hal. 223). Rasio LDR yang semakin tinggi
juga dapat menjelaskan mengenai kesanggupan dan kesediaan bank untuk
mengatasi persoalan likuiditasnya menggunakan manajemen liabilitas atau
melakukan pinjaman dari pasar uang (Darmawi, 2011, hal. 61).

2.1.6.2.Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses yang
transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran
kinerjanya (Daniri, 2006, hal. 8). Sesuai SE No. 13/24/DPNP, fokus penilaian
terhadap pelaksanaan prinsip GCG berpedoman pada ketentuan mengenai
pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan
kompleksitas usaha bank. Sesuai SE No. 15/15/DPNP, dalam meningkatkan
kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika, bank wajib
melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG.
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Manfaat GCG yaitu (Daniri, 2006, hal. 16):
1. Mengurangi agency cost.
2. Mengurangi biaya modal (cost of capital).
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan
citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholders (pemangku kepentingan)
dalam lingkungan perusahaan.
Sesuai SE No. 15/15/DPNP, Pelaksanaan GCG pada industri
perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 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 dan prinsip
pengelolaan bank yang sehat;
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional
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.
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Sesuai SE No. 15/15/DPNP, Bank harus melakukan penilaian sendiri
(self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 Faktor
Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan
dana besar (large exposures);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan
pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

2.1.6.3.Earning
Rasio rentabilitas bertujuan mengukur efektifitas bank dalam mencapai
tujuannya (Kasmir, 2012, hal. 311). Sesuai SE No. 13/24/DPNP, penilaian
faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumbersumber

rentabilitas,

kesinambungan

(sustainability)

rentabilitas,

dan

manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan
tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja
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bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif
maupun kualitatif.
Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha
dan profitablitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2008,
hal. 234). Rentabilitas rasio bank terdiri dari Kinerja Komponen Laba
(rentabilitas) Aktual terhadap Proyeksi Anggaran, Kemampuan Komponen
Laba (rentabilitas) dalam Meningkatkan Permodalan, Gross Profit Margin,
Net Profit Margin, Net Interest Margin, Return on Total Asset, Return on
Total Equity, Price Earning Ratio dan lain-lain.
Rentabilitas dapat diukur dengan Net Interest Margin (NIM). Sesuai
SE No. 13/24/DPNP, NIM yaitu perbandingan antara pendapatan bunga bersih
dengan rata-rata total asset produktif. NIM adalah total selisih penerimaan
bunga dan biaya bunga dibagi dengan total earning assets (Darmawi, 2011,
hal. 224). NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan
pendapatan bunga bersih (Pandia, 2012, hal. 71).
NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya (Kasmir, 2008, hal. 238).
Semakin besar rasio NIM maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva
produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi
bermasalah semakin kecil (Pandia, 2012, hal. 72).
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2.1.6.4.Capital
Modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok
untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usahanya yang dapat
menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan (Pandia, 2012, hal. 28).
Sesuai SE 13/24/DPNP, penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi
terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada
ketentuan regulator mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi
bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan,
bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank.
Modal bank harus cukup untuk memenuhi fungsi dasar yaitu
(Darmawi, 2011, hal. 90):
1. Membiayai organisasi dan operasi sebuah bank.
2. Memberikan rasa perlindungan pada nasabah.
3. Memberikan rasa percaya pada nasabah dan stakeholders bank.
Rasio permodalan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan,
terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal tagih (Kasmir, 2008, hal.
232). Permodalan dapat diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Sesuai
SE 13/24/DPNP, CAR merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR.
Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor:
14/18/PBI/2012.
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2.1.7.Laba
Laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari
transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu (Harahap, 2012, hal. 303). Laba
dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam kesejahteraan (Hendriksen &
Breda, 2002, hal. 284). Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang
terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal di samping
hal-hal lainnya, dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah di
targetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik,
karyawan, serta dapat meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru
(Kasmir, 2008, hal. 196).
Laba merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan yang
merupakan proksi dari kinerja perusahaan (Nur & Syah, 2013, hal. 117). Laba
sebagai pendapatan dikurangi biaya merupakan pendefinisian secara struktural
atau sintaktik karena laba tidak didefinisikan secara terpisah dari pengertian
pendapatan dan biaya (Suwardjono, 2011, hal. 455). Laba merupakan selisih
pendapatan dan biaya (Schroeder, Clark, & Cathey, 2011, hal. 143).
Laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut
(Suwardjono, 2011, hal. 465):
1. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas.
2. Perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu (periode) sehingga harus
diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir.
3. Perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang
menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan.
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Laba dengan berbagai interpretasinya dapat digunakan sebagai berikut
(Suwardjono, 2011, hal. 456):
1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan
yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian atas investasi (rate of
return on invested capital).
2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
4. Dasar pembagian dividen.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
6. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana
masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan
dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan (Pandia,
2012, hal. 17). Manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut
(Pandia, 2012, hal. 17):
1. Untuk kelangsungan hidup (survive). Tujuan utama bagi bank pada saat
pemilik mendirikannya adalah survive atau kelangsungan hidup dimana
laba yang diperoleh cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang/bertumbuh

(growth).

Semua

pendiri

perusahaan

mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi
bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility).
Sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung
jawab sosial yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat.
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2.2.Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isnaini Fathoni, Noer Sasongko,
Anton Agus Setyawan tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan
Bank terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Sektor Perbankan”. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap
pertumbuhan laba pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012.
Tingkat kesehatan bank yang digunakan menggunakan metode CAMELS. Hasil
dari penelitan menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio, Non Performing
Loan, Return on Asset berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba sedangkan
Net Profit Margin, Loan to Deposit Ratio, Interest Rate Risk Ratio berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan laba.
Penelitian yang dilakukan oleh Nesti Hapsari tahun 2004 yang berjudul
“Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba Masa Mendatang
pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”.
Tingkat kesehatan bank yang digunakan menggunakan metode CAMELS.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara khusus pengaruh rasio
keuangan berdasarkan alat analisis Capital, Assets (rasio kredit), Assets (rasio
aktiva produktif), dan Liquidity terhadap pertumbuhan laba serta kemampuan
rasio keuangan dalam memprediksi keuntungan/laba 19 bank yang listing di Bursa
Efek Jakarta pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Capital
(CAR), Asset Quality, Liquidity (LDR), dengan pertumbuhan laba.
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Penelitian yang dilakukan oleh Syahbrini Ulan Dewi tahun 2010 yang
berjudul “Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba pada
BPR di Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis
apakah variabel-variabel CAMEL yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA), dan Loan to
Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba pada BPR di
Sumatera Utara serta apakah terdapat variabel yang merupakan faktor dominan
mempengaruhi pertumbuhan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel
yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, dan LDR memiliki pengaruh secara bersamasama terhadap pertumbuhan laba pada BPR di Sumatera Utara. Berdasarkan
pengujian secara parsial menunjukkan bahwa hanya CAR dan ROA yang
memiliki pengaruh secara signifikan secara terhadap pertumbuhan laba,
sedangkan NPL dan LDR tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap
pertumbuhan laba.
Penelitian yang dilakukan oleh Eppy Yuniar Putri tahun 2010 yang berjudul
“Analisis Pengaruh CAMEL dan Ukuran Bank, Kepemilikan Manajerial sebagai
Variabel Moderating terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar
di BEI Periode 2005-2007”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
variabel rasio CAMEL yang terdiri dari Rasio Permodalan (Capital Adequancy
Ratio, Rasio Aktiva Tetap terhadap Modal), Rasio Aktiva Produktif (Rasio Aktiva
Produktif Bermasalah, Non Performing Loan, Rasio Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif), Rasio Rentabilitas (Return On Assets, Return On Equity, Net
Interest Margin, Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional),
Rasio Likuiditas (Loan to Deposit Ratio), serta Ukuran Bank, dan Kepemilikan
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manajerial sebagai variabel moderating secara bersama-sama berpengaruh nyata
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Pasar
Modal Indonesia, dan untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh secara
parsial yang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel rasio APB, PPAP, NIM, Kepemilikan Manajerial secara parsial
tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bank, sedangkan untuk
variabel CAR, Aktiva Tetap Terhadap Modal, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR,
dan Ukuran Bank secara parsial berpengaruh pertumbuhan laba bank.
Penelitian yang dilakukan oleh Ribka Sri Ulina Barus tahun 2011 yang
berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan CAMELS terhadap Pertumbuhan Laba pada
Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di BEI Tahun 2004-2010”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan CAMELS
terhadap pertumbuhan laba. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rasio
keuangan CAMELS yaitu CAR, PDN, ROA, ROE, BOPO, LDR tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, dan variabel PPAP yang mempengaruhi
pertumbuhan laba secara signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Tio Arriela Doloksaribu tahun 2011 yang
berjudul “Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank terhadap
Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan yang Go Public”. Tingkat kesehatan
bank yang digunakan menggunakan metode RBBR. Penelitian ini betujuan untuk
menguji pengaruh variabel rasio indikator tingkat kesehatan bank terhadap
pertumbuhan laba perusahaan perbankan go public. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel CAR, dan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap
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pertumbuhan laba. Variabel, NIM, BOPO, dan LDR, tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu metode tingkat
kesehatan bank, sampel dan tahun yang dipilih. Metode tingkat kesehatan bank
dalam penelitian ini menggunakan RBBR dengan menggunakan beberapa variabel
dari Risiko, Good Corporate Governance, Earning (laba), dan Capital (modal).
Pemilihan variabel lebih disesuaikan dengan kondisi perbankan saat ini, dan
menggunakan variabel Good Corporate Governance dimana masih jarang
digunakan. Sampel dalam penelitian ini bukanlah bank yang terdaftar di BEI
seperti sampel sebelumnya melainkan bank yang termasuk dalam kriteria Bank
Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4. Tahun yang dipilih yaitu tahun 2011-2013
dengan alasan bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank
dengan metode RBBR mulai diimplementasikan sejak tahun 2011.
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2.3.Rerangka Pemikiran
Gambar 2.3.1.
Rerangka Pemikiran

NPL
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LDR
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian
sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah rerangka pemikiran dari penelitian seperti
gambar di atas. Dari rerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa penulis
meneliti hubungan antara penilaian tingkat kesehatan bank dengan pertumbuhan
laba. Secara lebih rinci, peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh variabel Non
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate
Governance (GCG), Net Interest Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap pertumbuhan laba baik secara parsial maupun simultan.

35
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

2.4.Hubungan Antar Variabel
2.4.1. Non Performing Loan Terhadap Pertumbuhan Laba
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Loan (NPL)
merupakan perbandingan antara kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan,
macet) dengan total kredit. NPL menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam
mengelola kredit yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi NPL maka
akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank, sehingga menyebabkan
jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam
kondisi bermasalah semakin besar (Almilia & Herdiningtyas, 2005, hal. 13).
Semakin tinggi NPL maka risiko suatu bank mengalami risiko kredit macet
semakin tinggi (Darmawi, 2011, hal. 126).
Jika bank memiliki NPL tinggi maka kualitas aset pada bank akan
menurun sehingga akan terdapat kemungkinan menurunnya laba dan terdapat
sinyal bad news di laporan keuangan. Selain itu, semakin tinggi NPL akan
mempengaruhi secara psikologis manajemen bank dalam menyalurkan kredit
menjadi lebih berhati-hati. Untuk menjaga agar kondisi NPL tidak memberikan
potensi penurunan laba, maka Bank Indonesia menetapkan melalui PBI
No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum NPL sebesar 5%.
Menurut hasil penelitian Dewi (2010), NPL memiliki pengaruh negatif
terhadap pertumbuhan laba bank.
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2.4.2.Loan to Deposit Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba
Sesuai PBI Nomor: 15/15/PBI/2013, Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu
rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing,
tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang
mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak
termasuk dana antar bank. LDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan
likuiditas yang lebih luas karena berkaitan dengan keseluruhan dana pihak
ketiga (Fathoni, Sasongko, & Setyawan, 2012, hal. 17).
Peningkatan LDR dapat disebabkan karena peningkatan jumlah kredit
yang diberikan (Fathoni, Sasongko, & Setyawan, 2012, hal. 22). Jika total kredit
meningkat maka pendapatan bunga bank yang berasal dari kredit akan
meningkat. Kemudian akan diikuti dengan laba bank yang semakin meningkat
jika pendapatan bank meningkat. Sehingga peningkatan LDR dapat memberikan
sinyal good news bahwa kinerja bank semakin baik dan kemudian akan diikuti
dengan pertumbuhan laba. Berdasarkan PBI Nomor: 15/15/PBI/2013 batas LDR
yaitu 78%-92%.
Menurut hasil penelitian Hapsari (2004) dan Putri (2010), LDR memiliki
pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba bank.

2.4.3. Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba
Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011, Good Corporate Governance (GCG)
adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparancy),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban
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(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
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.
Sesuai nilai komposit self assessment, jika bank memiliki nilai komposit
GCG rendah, maka menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan atau
operasional manajemen bank sangat baik. Sehingga, apabila kualitas tata kelola
bank sangat baik terdapat sinyal good news pada kinerja bank yang semakin
baik kemudian diikuti dengan peningkatan laba. Hal tersebut menunjukkan
bahwa jika suatu bank sudah menerapkan GCG dengan baik maka akan
memberikan sinyal positif terhadap laba yang akan dihasilkan oleh bank.

2.4.4.Net Interest Margin Terhadap Pertumbuhan Laba
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP,

Net Interest Margin (NIM)

adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga dibandingkan dengan
rata-rata aset produktif. NIM menunjukkan kemampuan bank dalam
menghasilkan pendapatan dari aset produktif yang dimiliki oleh bank. Jika
kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga semakin tinggi, maka
laba yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena
adanya sinyal good news bahwa terdapat pertumbuhan laba yang disebabkan
pendapatan bunga bank meningkat.
Menurut hasil penelitian Putri (2010) dan Doloksaribu (2011) NIM
memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba bank.
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2.4.5.Capital Adequacy Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba
Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR)
merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus disediakan. CAR
menunjukkan peningkatan modal yang dimiliki oleh bank akan menurunkan
biaya dana sehingga perubahan laba akan meningkat, namun bila modal rendah,
maka dana dari pihak ketiga akan menjadi mahal dan biaya bunga menjadi
tinggi sehingga perubahan laba bank akan rendah (Fathoni, 2012, hal. 21).
Jika CAR semakin tinggi dapat disebabkan karena peningkatan modal,
maka dapat digunakan untuk mengelola aktiva dan perputaran aktiva dapat
meningkatkan kinerja bank maka akan diikuti dengan pertumbuhan laba.
Sehingga kecukupan modal memberikan sinyal good news bagi pertumbuhan
laba. Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% pada PBI Nomor:
14/18/PBI/2012 dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan bank untuk
menghasilkan pendapatan yang diikuti dengan pertumbuhan laba serta untuk
meningkatkan kualitas kesehatan bank.
Menurut hasil penelitian Fathoni (2012), Hapsari (2004), Dewi (2010),
Putri (2010), dan Doloksaribu (2011) CAR memiliki pengaruh positif terhadap
pertumbuhan laba bank.

2.5.Hipotesis
Dari hasil analisis laporan keuangan yang berupa variabel Non Performing
Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG),
Net Interest Margin (NIM), Capital Adequacy Ratio (CAR) akan dilakukan
pengujian apakah kelima variabel tersebut baik secara simultan maupun parsial
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akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba BUKU 4 periode
2011-2013.
Dari perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang
dikemukakan adalah:
1. H01: Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh negatif tidak
signifikan terhadap pertumbuhan laba
Ha1: Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh negatif
signifikan terhadap pertumbuhan laba
2. H02: Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap pertumbuhan laba
Ha2: Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan laba
3. H03: Good Corporate Governance (GCG) secara parsial berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba
Ha3: Good Corporate Governance (GCG) secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan laba
4. H04: Net Interest Margin (NIM) secara parsial berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap pertumbuhan laba
Ha4: Net Interest Margin (NIM) secara parsial berpengaruh positif signifikan
terhadap pertumbuhan laba
5. H05: Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap pertumbuhan laba
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Ha5: Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh positif
signifikan terhadap pertumbuhan laba
6. H06: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, NIM,
CAR secara simultan terhadap pertumbuhan laba
Ha6: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, NIM, CAR
secara simultan terhadap pertumbuhan laba
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan
antara tingkat kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba. Penelitian ini dilakukan
agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat dampak dari
kesehatan bank terhadap pertumbuhan laba bank. Objek yang digunakan adalah
perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian terapan seperti yang telah
diteliti sebelumnya menggunakan metode penilaian tingkat kesehatan bank
CAMELS, namun demikian penelitian ini menggunakan metode RBBR.
Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2011-2013.
Pemilihan periode penelitian ini disebabkan karena PBI mengenai tingkat
kesehatan bank metode RBBR diterbitkan pada tahun 2011. Adapun data runtun
waktu menggunakan periode per triwulan. Hal itu dimaksudkan agar dapat
melihat fluktuasi dari penilaian tingkat kesehatan bank dan pertumbuhan laba
bank setiap triwulannya.

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang masih melakukan
kegiatan operasional di Indonesia, yaitu sebanyak 120 bank. Teknik sampling
menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).
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Kriteria sampel adalah sebagai berikut ini:
1. Sampel merupakan bank yang terdaftar dan memiliki izin operasional di
Bank Indonesia.
2. Sampel merupakan bank yang termasuk kriteria Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 4 pada tahun 2011-2013.
3. Sampel memiliki laporan keuangan triwulan tahun 2011-2013.
4. Sampel memiliki laporan self assessment Good Corporate Governance
tahun 2011-2013.
Alasan pemilihan sampel bank yang termasuk kriteria Bank Umum Kegiatan
Usaha (BUKU) 4 yaitu karena bank dengan kriteria BUKU 4 memiliki potensi
yang cukup besar diantara bank lainnya, memiliki pengaruh yang cukup besar
terhadap bank lain maupun perekonomian Indonesia dan memiliki risiko sistemik
yang cukup signifikan. Bank yang termasuk pada kategori BUKU 4 tahun 20112013 yaitu:
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. PT Bank Central Asia Tbk.
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
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Gambar 3.2.1.
Perbandingan BUKU 4 Tahun 2013

Sumber: Annual Report BUKU 4
Berdasarkan data di atas, Bank Mandiri memiliki jumlah modal, asset, dana
pihak ketiga, dan kredit yang lebih besar dibandingkan dengan BRI, BCA, BNI.
Gambar 3.2.2.
Laba Bersih BUKU 4 Tahun 2013

Sumber: Annual Report BUKU 4
Berdasarkan jumlah laba bersih yang dihasilkan diungguli oleh BRI. Hal ini
membuktikan bahwa jumlah kepemilikan belum tentu menentukan pencapaian,
melainkan diutamakan efektifitas kinerja sehingga pencapaian laba yang
dihasilkan dapat tinggi.
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Gambar 3.2.3.
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3.3.Tipe, Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012,
hal. 8). Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, laporan historis
yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2012, hal. 243).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel
adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time
series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011, hal. 2.5). Data panel
memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa
periode waktu (Winarno, 2011, hal. 2.5). Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data didapatkan melalui laporan yang di publikasikan oleh
bank dan Otoritas Jasa Keuangan.

3.4.Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai
landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian,
literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini.

46
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

2. Metode Dokumentasi
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data
sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui
Otoritas Jasa Keuangan serta laporan keuangan dan laporan publikasi yang
di publikasikan oleh bank di website bank tersebut. Periode data adalah
tahun 2011-2013.

3.5.Operasionalisasi Variabel
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel
dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu pertumbuhan laba
bank. Variabel independennya yaitu penilaian tingkat kesehatan bank dengan
metode RBBR terdiri dari risiko kredit yang akan diproksikan dengan Non
Performing Loan, risiko likuiditas yang akan diproksikan dengan Loan to Deposit
Ratio, Good Corporate Governance yang akan diproksikan dengan nilai komposit
self assessment bank, laba yang akan diproksikan dengan Net Interest Margin, dan
modal yang akan diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio.
3.5.1.Pertumbuhan Laba
Laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari
transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang
dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu (Harahap, 2012, hal. 303).
Persamaan 3.5.1.1.
Rasio Perhitungan Pertumbuhan Laba
Pertumbuhan Laba =

L

L
L
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3.5.2.Non Performing Loan
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Loan (NPL)
merupakan kredit bermasalah yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang
tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit
kepada pihak ketiga bukan bank. NPL merupakan rasio yang menunjukkan
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Bank
Indonesia menetapkan melalui PBI No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum
NPL sebesar 5%.
Persamaan 3.5.2.1.
Rasio Perhitungan NPL
NPL =

Kredit Bermasalah
Total Kredit

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

3.5.3. Loan to Deposit Ratio
Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013, Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio
kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak
termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup
giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana
antar bank. Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013 batas LDR yaitu 78%-92%.
Persamaan 3.5.3.1.
Rasio Perhitungan LDR
LDR =

T

T

K

D

P

K

Sumber: PBI Nomor 15/15/PBI/2013
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3.5.4.Good Corporate Governance
Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011, Good Corporate Governance (GCG)
adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
Nilai komposit self assessment bank, yaitu:
<1,5

= Peringkat 1 atau Sangat Baik

1,5 ≤ 2,5

= Peringkat 2 atau Baik

2,5 ≤ 3,5

= Peringkat 3 atau Cukup Baik

3,5 ≤ 4

= Peringkat 4 atau Kurang Baik

4,5 ≤ 5

= Peringkat 5 atau Tidak Baik

Sumber: Lampiran SE BI No. 15/15/DPNP (29 April 2013)

3.5.5. Net Interest Margin
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP,

Net Interest Margin (NIM)

adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga dibandingkan dengan
rata-rata aset produktif. Pendapatan bunga bersih diketahui dari pendapatan
bunga dikurangi beban bunga. NIM digunakan untuk mengukur kinerja
mengelola aktiva produktif, diketahui pendapatan bunga bersih yang dihasilkan.
Persamaan 3.5.5.1.
Rasio Perhitungan NIM
NIM =

P
R

B
A

B
P

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP (25 Oktober 2011)
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3.5.6.Capital Adequacy Ratio
Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR)
merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh
bank umum. Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah ditentukan
dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia menetapkan
CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 14/18/PBI/2012 dengan tujuan untuk
memperbaiki kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diikuti
dengan pertumbuhan laba dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank
tersebut.
Persamaan 3.5.6.1.
Rasio Perhitungan CAR
CAR =

M
ATMR

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

3.6.Model Penelitian
Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan
menggunakan alat bantu E-Views versi 7.1. Model ini digunakan untuk menguji
variabel independen dengan menggunakan rasio pada penilaian tingkat kesehatan
bank dengan menggunakan metode RBBR, yaitu Non Performing Loan (NPL),
Loan to Deposit Ratio (LDR), nilai komposit self assessment Good Corporate
Governance (GCG), Net Interest Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio
(CAR) terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Laba.
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Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen
mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan
bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini
dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
Persamaan 3.6.1.
Model Penelitian

PLit = β0 + β1 NPLit + β2 LDRit + β3 GCGit + β4 NIMit + β5 CARit + εit

Keterangan:
PLit

= Pertumbuhan Laba

β0

= Konstanta

β1, β2, β3…

= Koefisien masing-masing variabel independen

NPL

= Non Performing Loan

LDR

= Loan to Deposit Ratio

GCG

= Good Corporate Governance

NIM

= Net Interest Margin

CAR

= Capital Adequacy Ratio

ε

= Estimasi Error

i

= Cross Section Identifiers

t

= Time Series Identifiers
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3.7.Metode Analisis Data
3.7.1. Analisis Regresi Data Panel
Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun waktu
(time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 2011, hal.
2.5). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data
seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa
waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing
kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011, hal. 9.1).

3.7.2. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum,
skewness, kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011, hal. 3.9).

3.7.3.Fixed Effect Model
Fixed effect merupakan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan
konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama, efek
tetap maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap
besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian juga dengan koefisien
regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (Winarno, 2011, hal. 9.15).
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3.7.4.Uji Normalitas
Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera,
dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011, hal. 5.37):
- H0 = Nilai ui berdistribusi normal
- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05
- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05

3.7.5.Uji Asumsi Klasik
3.7.5.1.Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel
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, hal. 5.1).
Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel
independen (Gujarati, 2007, hal. 61). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan
derajat kebebasan tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas.
Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati,
2007).
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3.7.5.2.Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul pada data yang
bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang
dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno, 2011, hal.
5.26). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota
observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang
(Gujarati, 2007, hal. 112).
Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji
Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
-

H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model

-

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
-

H0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46

-

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

3.7.5.3.Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas 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 ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Gujarati,
2007, hal. 82).
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Ada

beberapa

uji

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan
melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis
yang akan diuji yaitu:
-

H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

-

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
-

H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05

-

Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05

3.7.6.Uji Hipotesis
3.7.6.1.Uji Determinasi
Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen
dan variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1.
Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen
untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2
menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y
yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011).
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3.7.6.2.Uji Statistik t
Uji 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
probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007,
hal. 105):
-

Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan

-

Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan

-

Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif

-

Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif

3.7.6.3.Uji Statistik F
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukan dalam model secara bersama – sama terhadap variabel
dependen (Gujarati, 2007, hal. 109).
-

Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima

-

Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh bank pada periode 2011-2013. Dari seluruh bank
yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian dipilih kembali dengan
menggunakan metode purposive sampling sehingga akhirnya sampel dari objek
terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang digunakan sebagai
sampel penelitian antara lain sebagai berikut:
Tabel 4.1.1.
Penentuan Sampel
Kriteria Sampel

Jumlah

Bank yang termasuk kriteria Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4

4

tahun 2011 – 2013
Tidak memiliki laporan keuangan triwulan tahun 2011 – 2013

-

Tidak memiliki laporan self assessment Good Corporate Governanve

-

tahun 2011 – 2013
Jumlah Sampel Akhir

4

Periode Pengamatan (triwulan)

12

Jumlah Pengamatan

48

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.1.1. dijelaskan bahwa terdapat 4 sampel perusahaan
perbankan yang dijadikan penelitian, berikut ini nama–nama bank yang digunakan
sebagai sampel:
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Tabel 4.1.2.
Perusahaan Sampel
No.

Nama Bank

Kode Listing

1.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BMRI

2.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BBRI

3.

PT Bank Central Asia Tbk.

BBCA

4.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BBNI

4.2.Analisis Hasil Penelitian
4.2.1.Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang
terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait
dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median,
nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi pada masing-masing variabel
dependen maupun independen, skewness, kurtosis, dan jarque-bera. Berikut
adalah tabel yang menampilkan statistik deskriptif dalam penelitian ini:
Tabel 4.2.1.1.
Hasil Statistik Deskriptif
PERT_LABA
2.702262
2.709350
2.747000
2.641900
0.027391
-0.466614
2.269762

NPL
0.020294
0.020700
0.040900
0.003800
0.011066
0.017822
2.075755

LDR
0.769740
0.775900
0.908800
0.544400
0.092045
-0.629608
2.819746

GCG
1.348750
1.300000
2.000000
1.000000
0.328391
1.056581
2.982205

NIM
0.064694
0.059000
0.102400
0.050800
0.014609
1.267662
3.184659

CAR
0.160890
0.160100
0.185200
0.127500
0.012971
-0.247716
2.648480

Jarque-Bera
Probability

2.808325
0.245573

1.710999
0.425071

3.236229
0.198272

8.931535
0.011496

12.92394
0.001562

0.738036
0.691413

Sum
Sum Sq. Dev.

129.7086
0.035262

0.974100
0.005755

36.94750
0.398198

64.74000
5.068525

3.105300
0.010031

7.722700
0.007908

Observations

48

48

48

48

48

48

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
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Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada Pertumbuhan Laba dari seluruh
sampel bank yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 2.702262 dengan
standar deviasi sebesar 0.027391. Pertumbuhan Laba terbesar dimiliki oleh
Bank Rakyat Indonesia pada triwulan IV tahun 2013. Pertumbuhan Laba
terendah dimiliki oleh Bank Negara Indonesia pada triwulan I tahun 2011.
Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan
bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.466614, negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki
ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar 2.269762, karena kurang dari 3 maka
distribusi datanya datar (platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi
normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.245573 atau lebih besar daripada 0.05
maka data berdistribusi normal.
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada NPL dari seluruh sampel bank
yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 0.020294 dengan standar
deviasi sebesar 0.011066. NPL terbesar dimiliki oleh Bank Negara Indonesia
pada triwulan I tahun 2011 yaitu sebesar 4.09%. NPL terendah dimiliki oleh
Bank Central Asia pada triwulan IV tahun 2012 yaitu sebesar 0.38%. Standar
deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa
data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.017822,
positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang
di sisi kanan. Kurtosis sebesar 2.075755, karena kurang dari 3 maka distribusi
datanya datar (platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi normal.
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Probability Jarque-Bera sebesar 0.425071 atau lebih besar daripada 0.05 maka
data berdistribusi normal.
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada LDR dari seluruh sampel bank
yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 0.769740 dengan standar
deviasi sebesar 0.092045. LDR terbesar dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia
pada triwulan III tahun 2013 yaitu sebesar 90.88%. LDR terendah dimiliki oleh
Bank Central Asia pada triwulan I tahun 2011 yaitu sebesar 54.44%. Standar
deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa
data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.629608, negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki
ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar 2.819746, karena kurang dari 3 maka
distribusi datanya datar (platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi
normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.198272 atau lebih besar daripada 0.05
maka data berdistribusi normal.
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada GCG dari seluruh sampel bank
yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 1.348750 dengan standar
deviasi sebesar 0.328391. GCG terbesar dimiliki oleh Bank Mandiri pada tahun
2013 dan Bank Negara Indonesia tahun 2013 yaitu sebesar 2.00. GCG terendah
dimiliki oleh Bank Central Asia pada tahun 2011 dan tahun 2013 yaitu sebesar
1.00. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang
menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Skewness sebesar 1.056581, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi
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datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 2.982205, karena
kurang dari 3 maka distribusi datanya datar (platykurtic) dibanding dengan data
berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.011496 atau lebih besar
daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada NIM dari seluruh sampel bank
yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 0.064694 dengan standar
deviasi sebesar 0.014609. NIM terbesar dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia
pada triwulan III tahun 2011 yaitu sebesar 10.24%. NIM terendah dimiliki oleh
Bank Mandiri pada triwulan I tahun 2011 yaitu sebesar 5.08%. Standar deviasi
lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di
dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 1.267662, positif
skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi
kanan. Kurtosis sebesar 3.184659, karena lebih dari 3 maka distribusi datanya
leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera
sebesar 0.001562 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak berdistribusi
normal.
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 48
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada CAR dari seluruh sampel bank
yang termasuk kategori BUKU 4 adalah sebesar 0.160890 dengan standar
deviasi sebesar 0.012971. CAR terbesar dimiliki oleh Bank Mandiri pada
triwulan I tahun 2011 yaitu sebesar 18.52%. CAR terendah dimiliki oleh Bank
Central Asia pada triwulan IV tahun 2011 yaitu sebesar 12.75%. Standar deviasi
lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di
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dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar -0.247716,
negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang
di sisi kiri. Kurtosis sebesar 2.648480, karena kurang dari 3 maka distribusi
datanya datar (platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi normal.
Probability Jarque-Bera sebesar 0.691413 atau lebih besar daripada 0.05 maka
data berdistribusi normal.

4.2.2.Penentuan Model Regresi Data Panel
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji Chow adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.2.2.1.
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

24.116554
50.357458

d.f.

Prob.

(3,39)
3

0.0000
0.0000

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Berdasarkan tabel 4.2.2.1 di atas, nilai probabilitas Cross Section Chi
Square adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi
Square 0.05. Dengan demikian, H0 dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini
menggunakan model Fixed Effect.
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4.2.3.Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan 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 teknik
analisis regresi berganda.
Gambar 4.2.3.
Grafik Histogram
12

Series: Standardized Residuals
Sample 2011Q1 2013Q4
Observations 48

10
8
6
4
2
0
-0.02

-0.01

0.00

0.01

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.51e-19
7.84e-05
0.019957
-0.018699
0.008179
-0.324627
3.422542

Jarque-Bera
Probability

1.200147
0.548771

0.02

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Grafik histogram di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dicerminkan pada nilai probability
0.548771 yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima H0
dan menolak Ha.

4.2.4.Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda data panel. Sebelum
melakukan analisa regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik
yang terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikoleniartias, uji autokorelasi dan uji
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heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah
model regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik.
4.2.4.1.Uji Multikolinieritas
Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat
korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi
klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur
multikoleniaritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikoleniaritas
adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini:
Tabel 4.2.4.1.
Hasil Correlation Matrix
NPL
LDR
GCG
NIM
CAR

NPL
1.000000
0.460494
0.321215
0.277693
0.547549

LDR
0.460494
1.000000
0.561336
0.580590
0.378404

GCG
0.321215
0.561336
1.000000
-0.048352
0.160774

NIM
0.277693
0.580590
-0.048352
1.000000
0.025963

CAR
0.547549
0.378404
0.160774
0.025963
1.000000

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Syarat untuk menguji multikoleniaritas ini adalah dengan melihat
koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka
dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini
tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat dari correlation matrix
di atas menunjukkan korelasi antar variabel terdapat cukup rendah dan cukup
tinggi. Koefisien tertinggi adalah sebesar 0.580590 yaitu koefisien yang
menunjukkan pengaruh antara Net Interest Margin (NIM) dan Loan to Deposit
Ratio (LDR). Koefisien terendah adalah sebesar -0.048352 yaitu koefisien
yang menunjukkan pengaruh antara Net Interest Margin (NIM) dan Good
Corporate Governance (GCG).
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4.2.4.2.Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode
sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam
penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat DurbinWatson Stat pada hasil estimasi regresi.
Tabel 4.2.4.2.
Hasil Uji Durbin Watson
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.702262
0.027391
-6.420472
-6.069622
-6.287886
2.153982

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson
stat sebesar 2.153982 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji
autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena berada
pada batas 1.54 – 2.46.

4.2.4.3.Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul
kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki
varian yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park.
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Tabel 4.2.4.3.
Hasil Uji Park
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/27/15 Time: 20:30
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 48
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
LDR
GCG
NIM
CAR

-18.40874
80.23207
-0.286293
-1.812026
10.31239
45.82297

9.859344
97.34464
8.008125
1.828015
111.6957
38.14343

-1.867136
0.824206
-0.035750
-0.991254
0.092326
1.201333

0.0694
0.4148
0.9717
0.3277
0.9269
0.2369

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Hasil Uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan
demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.5.Analisis Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan terdiri
dari 4 bank dan jumlah sampel selama 3 tahun dengan periode triwulan
sehingga sampel keseluruhan sebanyak 48, dengan persamaan sebagai berikut
ini:

PLit= β0 + β1 NPLit + β2 LDRit + β3 GCGit + β4 NIMit + β5 CARit + εit
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Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai
berikut:
Tabel 4.2.5.
Data Analisis Regresi Linier
Dependent Variable: PERT_LABA
Method: Panel Least Squares
Date: 01/25/15 Time: 09:37
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 48
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
LDR
GCG
NIM
CAR

2.621795
-2.015294
0.051471
0.005327
0.706456
0.179364

0.040729
0.402127
0.033081
0.007551
0.461410
0.157569

64.37239
-5.011587
1.555889
0.705470
1.531078
1.138317

0.0000
0.0000
0.1278
0.4847
0.1338
0.2619

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.910829
0.892537
0.008979
0.003144
163.0913
49.79499
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.702262
0.027391
-6.420472
-6.069622
-6.287886
2.153982

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:

PLit = 2.621795 – 2.015294 NPLit + 0.051471 LDRit + 0.005327
GCGit + 0.706456 NIMit + 0.179364 CARit
a. Jika Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good
Corporate Governance (GCG), Net Interest Margin (NIM), dan Capital
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Adequacy Ratio (CAR) diabaikan maka nilai konstanta Pertumbuhan Laba
sebesar 2.621795
b. Koefisien regresi untuk NPL sebesar -2.015294. Hal ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Laba akan mengalami penurunan sebesar 2.015294
persen untuk setiap kenaikan satu persen NPL dan sebaliknya. Hal tersebut
dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
c. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0.051471. Hal ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Laba akan mengalami peningkatan sebesar 0.051471
persen untuk setiap kenaikan satu persen LDR dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
d. Koefisien regresi untuk GCG sebesar 0.005327. Hal ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Laba akan mengalami peningkatan sebesar 0.005327
persen untuk setiap kenaikan satu persen GCG dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
e. Koefisien regresi untuk NIM sebesar 0.706456. Hal ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Laba akan mengalami peningkatan sebesar 0.706456
persen untuk setiap kenaikan satu persen NIM dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
f. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0.179364. Hal ini menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Laba akan mengalami peningkatan sebesar 0.179364
persen untuk setiap kenaikan satu persen CAR dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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g. Variabel dominan yang mempengaruhi pertumbuhan laba yaitu NPL. Hal
ini karena NPL merupakan satu-satunya variabel yang memiliki pengaruh
signifikan terhadap Pertumbuhan Laba.

4.2.6.Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat
digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk
menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam
mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas,
koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.892537 atau
89.2537%.
Hal ini menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL), Loan to
Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG), Net Interest Margin
(NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) mampu menjelaskan pengaruh
kepada pertumbuhan laba sebesar 89.2537%. Sisanya yaitu sebesar 10.7463%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
Variabel lainnya dapat berupa penilaian profil risiko yang tidak digunakan
dalam penelitian ini yaitu risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko
strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penelitian ini hanya
menggunakan beberapa indikator penilaian tingkat kesehatan bank sesuai
Lampiran I SE No. 13/24/DPNP.
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4.2.7.Uji Hipotesis
4.2.7.1.Uji t (Uji Parsial)
Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Non Performing Loan
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate Governance (GCG),
Net Interest Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap
variabel dependen yaitu Pertumbuhan Laba pada suatu model regresi.
Kesimpulan yang dihasilkan dari uji t tersebut adalah sebagai berikut:
Ha1: Non Performing Loan (NPL) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa probabilitas
NPL sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisien regresi NPL
sebesar -2.015294. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat dinyatakan
bahwa Ha1 diterima.
Ha2: Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa probabilitas
LDR sebesar 0.1278 atau lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien regresi LDR
sebesar 0.051471. Hal tersebut menunjukkan bahwa LDR memiliki pengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa Ha2 ditolak.
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Ha3: Good Corporate Governance (GCG) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa probabilitas
GCG sebesar 0.4847 atau lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien regresi GCG
sebesar 0.005327. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa Ha3 ditolak.
Ha4: Net Interest Margin (NIM) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa probabilitas
NIM sebesar 0.1338 atau lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien regresi NIM
sebesar 0.706456. Hal tersebut menunjukkan bahwa NIM memiliki pengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa Ha4 ditolak.
Ha5: Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji t di atas, menunjukkan bahwa probabilitas
CAR sebesar 0.2619 atau lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien regresi CAR
sebesar 0.179364. Hal tersebut menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sehingga dapat
dinyatakan bahwa Ha5 ditolak.
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4.2.7.2.Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua
variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen. Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah
0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Ha6: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, LDR, GCG, NIM,
CAR secara simultan terhadap pertumbuhan laba
Berdasarkan hasil tabel regresi uji F di atas, nilai Prob (F-statistic) sebesar
0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 maka nilai Prob (F-statistic)
lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersamasama), variabel NPL, LDR, GCG, NIM dan CAR mempengaruhi
pertumbuhan laba secara signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Ha6
diterima.

4.3.Implikasi Manajerial
4.3.1.Pengaruh Non Performing Loan terhadap Pertumbuhan Laba
Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap pertumbuhan laba
menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
koefisien regresi sebesar -2.015294 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih
kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif
menunjukkan bahwa semakin rendah NPL maka akan semakin meningkat
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pertumbuhan laba, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin tinggi NPL
maka akan semakin menurun pertumbuhan laba.
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP, Non Performing Loan (NPL)
merupakan kredit bermasalah yaitu kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang
tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit
kepada pihak ketiga bukan bank. NPL merupakan rasio yang menunjukkan
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Bank
Indonesia menetapkan melalui PBI No.15/2/PBI/2013 yaitu batas maksimum
NPL sebesar 5%.
Semakin tinggi NPL maka akan semakin besar potensi risiko kredit bank
yang semakin memburuk. Jika tidak segera diantisipasi dengan langkah
mengatasi tingkat NPL (sebagai contoh yaitu: menyita jaminan, lelang, dst),
maka akan menguras sumber daya usaha bank sehingga dapat mengganggu
perputaran dana masyarakat yang tersimpan didalam bank tersebut dan juga
akan berakibat pada laba yang dihasilkan oleh bank. Selain itu, besarnya NPL
dapat menyebabkan semakin besarnya opportunity cost yang harus ditanggung
oleh bank sehingga menurunkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba.
Dampak berikutnya apabila NPL semakin meningkat yaitu akan semakin
besar biaya bank yang disebabkan karena untuk pencadangan aktiva produktif
atau sebagai biaya menyelesaikan kredit bermasalah. Dengan demikian,
semakin meningkatnya NPL akan berpotensi terhadap penurunan laba bank.
Mengingat bahwa kredit merupakan kegiatan utama usaha bank, maka jika
kredit yang disalurkan terdapat banyak kredit bermasalah atau NPL semakin
meningkat akan sangat berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan oleh bank.
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Semakin tinggi NPL juga akan mempengaruhi secara psikologis
manajemen bank dalam menyalurkan kredit menjadi lebih berhati-hati. Bank
tidak hanya memperhatikan kuantitas dalam penyaluran kredit, melainkan lebih
fokus pada kualitas penyaluran kredit. Hal ini disebabkan karena NPL
merupakan rasio penilaian bank yang sangat diperhatikan oleh masyarakat
secara umum maupun regulator. Sehingga, NPL memiliki pengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Fathoni (2012), Putri (2010), dan Doloksaribu (2011) yang menyatakan bahwa
NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Meskipun
demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010) yang
menyatakan bahwa NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan
laba, berbeda dengan hasil penelitian di atas.

4.3.2.Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Pertumbuhan Laba
Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap pertumbuhan laba
menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
koefisien regresi sebesar 0.051471 dan probabilitas sebesar 0.1278 yang lebih
besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif
menunjukkan bahwa semakin tinggi LDR maka akan semakin meningkat
pertumbuhan laba, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah LDR
maka akan semakin menurun pertumbuhan laba.
Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013, Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio
kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak
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termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup
giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana
antar bank. Sesuai PBI No. 15/15/PBI/2013 batas LDR yaitu 78%-92%.
LDR merupakan kemampuan bank dalam hal likuiditas. LDR juga sebagai
kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh
deposan dengan mengandalkan pengembalian kredit yang diberikan sebagai
sumber likuiditasnya. Salah satu penyebab peningkatan LDR yaitu karena
peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. Sehingga, semakin
meningkat kredit maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.
Namun, dalam perhitungan LDR untuk komponen total kredit yang
digunakan termasuk kredit bermasalah, sehingga dapat menyebabkan potensi
penurunan laba bagi bank jika kredit bermasalah semakin meningkat. Oleh
karena itu LDR berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Dalam hal penyaluran kredit, bank wajib menghitung Aktiva Tertimbang
Menurut Risiko (ATMR) Kredit sebagai salah satu evaluasi bagaimana kredit
yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi ATMR Kredit bank maka dapat
mengindikasikan bahwa kualitas kredit bank semakin menurun dan akan
berubungan pada pertumbuhan laba.
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Berikut ini merupakkan data tottal ATMR Kredit
K
pada BUKU 4 taahun 2011-2
2013:
Gambar 4.3.2.
4
Tootal ATMR
R Kredit

Suumber: Lapooran Keuangan Bank, diolah
d
oleh penulis.
Beerdasarkan data
d di atass, dapat dikeetahui bahw
wa total AT
TMR Kreditt pada
BUKU 4 tahun 2011-2013 sellalu mengallami peninggkatan setiaap tahunnyaa. Hal
ini mennunjukkan bahwa kuaalitas krediit yang dimiliki olehh bank terrsebut
semakinn menurun sehingga beerpotensi teerhadap pennurunan labba. Data terrsebut
menunjuukkan bahw
wa peningkaatan LDR ju
uga diikuti dengan
d
penningkatan ATMR
A
Kredit sehingga
s
terrdapat penggaruh yang positif nam
mun tidak ssignifikan antara
a
LDR terrhadap pertuumbuhan laaba.
Haasil penelitian ini meendukung hasil
h
penelitian yang dilakukan oleh
Fathoni (2012), Dewi
D
(2010)), Barus (2
2011), dan Doloksaribbu (2011) yang
menyataakan bahwaa LDR berppengaruh tiidak signifiikan terhaddap pertumb
buhan
laba. Meskipun
M
deemikian beerdasarkan hasil penellitian yang dilakukan oleh
Hapsari (2004) dann Putri (20010) yang menyatakan
m
n bahwa LD
DR berpeng
garuh
signifikaan terhadap pertumbuhhan laba, berrbeda dengaan hasil pennelitian di attas.
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4.3.3.Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pertumbuhan Laba
Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap pertumbuhan laba
menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
koefisien regresi sebesar 0.005327 dan probabilitas sebesar 0.4847 yang lebih
besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang positif menunjukkan
bahwa semakin tinggi GCG maka akan semakin meningkat pertumbuhan laba,
begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah GCG maka akan semakin
menurun pertumbuhan laba.
Sesuai PBI Nomor: 13/1/PBI/2011, Good Corporate Governance (GCG)
adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency),

akuntabilitas

(accountability),

pertanggungjawaban

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
Apabila sebuah bank sudah memiliki tata kelola atau GCG yang baik,
maka akan berdampak positif dengan pertumbuhan laba bank. Karena dengan
pihak manajemen bank mengelola bank dengan sangat baik, maka akan
berdampak terhadap kinerja bank dan diikuti dengan pertumbuhan laba bank.
Sehingga, GCG memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.
Perhitungan nilai komposit Self Assessment Good Corporate Governance
terdiri dari 11 aspek penilaian yaitu: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
dewan komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan
dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan
fungsi kepatuhan bank, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit
ekstern, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern,
penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar, transparansi kondisi
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keuangan dan non keuangan laporan pelaksanaan GCG, dan rencana strategis
bank.
Berdasarkan 11 penilaian tersebut, tidak terdapat penilaian yang
berdasarkan dari kegiatan usaha bank yang mempengaruhi laba. Misalnya
seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, posisi valuta asing,
dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa GCG hanya sarana bagi bank
untuk bersikap profesional serta hati-hati (prudent) dalam pengelolaan usahanya
demi kepentingan pemegang saham dan stakeholders bank lainnya. Tidak
terdapat penilaian tertentu terkait dengan aktivitas kegiatan usaha bank yang
mempengaruhi laba dalam penilaian GCG, hal ini yang membuat GCG
berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Jika sebuah bank sudah melaksanakan GCG dengan sangat baik namun
belum tentu langsung mempengaruhi laba yang semakin meningkat, karena
terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba. Walaupun GCG juga
memiliki pengaruh terhadap laba bank, karena dengan pengelolaan yang baik
maka akan berdampak pada kinerja dan laba namun pengaruh GCG terhadap
laba tidak signifikan.
Pengelolaan yang baik akan berdampak positif pada laba bank, namun
tidak menjadi hal yang utama karena terdapat faktor lainnya seperti kondisi
perekonomian suatu negara, kondisi persaingan antar bank, kondisi nasabah dan
lain-lain. Sehingga, GCG bukan menjadi hal utama yang mempengaruhi laba
bank walaupun bank harus tetap memperhatikan GCG dalam mengelola
kegiatan usahanya.
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4.3.4.Pengaruh Net Interest Margin terhadap Pertumbuhan Laba
Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap pertumbuhan laba
menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
koefisien regresi sebesar 0.706456 dan probabilitas sebesar 0.1338 yang lebih
besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif
menunjukkan bahwa semakin tinggi NIM maka akan semakin meningkat
pertumbuhan laba, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah NIM
maka akan semakin menurun pertumbuhan laba.
Sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP,

Net Interest Margin (NIM)

adalah pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga dibandingkan dengan
rata-rata aset produktif. NIM digunakan untuk mengukur kinerja mengelola
aktiva produktif, dimana diketahui dari pendapatan bunga bersih yang
dihasilkan. Pendapatan bunga bersih diketahui dari pendapatan bunga dikurangi
beban bunga.
Apabila NIM meningkat maka akan berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan laba. Hal ini disebabkan karena jika NIM meningkat maka dapat
disebabkan karena pendapatan bersih bunga meningkat, sehingga akan terjadi
peningkatan pada pertumbuhan laba bank.
NIM berpengaruh tidak signifikan pada pertumbuhan laba menunjukkan
bahwa bank belum secara maksimal mengelola aktiva produktifnya untuk
menghasilkan pendapatan yang berasal dari pendapatan bunga. Pendapatan
bunga bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga yang diterima dengan
biaya bunga. Selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga yang kecil dapat
disebabkan oleh naiknya BI Rate dan tekanan inflasi, sehingga biaya bunga
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semakinn meningkaat dan mennyebabkan menurunnyya kesempaatan bank untuk
u
memperroleh laba maksimal dari aktivaa produktiff yang dim
miliki oleh bank.
Berikut ini merupakkan data BI Rate dan In
nflasi selam
ma tahun 2011-2013:
Gambar 4.3.4.1.
4
BI Rate daan Inflasi Tahun
T
20111-2013

Suumber: Bannk Indonesiaa, diolah oleeh penulis.
Grrafik di atass menunjukkkan pergerrakan BI Raate dan infl
flasi di Indo
onesia
selama tahun 20111 hingga 20013. Dapat diketahui bahwa BI Rate dan inflasi
m
peningkataan setiap tahunnya, hal
h itu mennjadi salah
h satu
selalu mengalami
penyebaab mengapaa pendapataan bunga berpengaruh
b
h tidak signnifikan terh
hadap
pertumbbuhan laba yang disebbabkan karena biaya bunga
b
menningkat sehingga
terdapatt penurunann kesempattan bank memperoleh
m
h laba yangg maksimall dari
aktiva produktif.
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Gambar 4.3.4.2.
4
Beban Operasional Tahun
T
20111-2013

Sumbeer: Laporan Keuangan Bank, diolaah oleh penuulis.
Gaambar di atas
a
menunnjukkan baahwa bebann operasionnal bank selalu
s
meningkkat setiap taahunnya. Peeningkatan beban operrasional dappat menunju
ukkan
bahwa bank
b
masih belum mem
mfokuskan pada
p
efisiennsi sehinggaa setiap tahu
unnya
beban operasional
o
selalu menngalami pen
ningkatan yang
y
cukupp tinggi. Hal itu
dapat menyebabkan
m
n potensi penurunan
p
laba
l
meninggat bahwa laba suatu bank
sangat dipengaruhi
d
oleh bebann.
Seelain pendaapatan bungga, pendap
patan yang diterima ooleh bank yaitu
pendapaatan non buunga. Saat ini,
i ekspanssi jasa bankk seperti unntuk pembayaran
listrik dan
d
teleponn, transfer, kliring, Real
R
Time Gross Setttlement (RT
TGS),
transakssi pembiayaaan ekspor impor dan
n transaksi lainnya yyang juga cukup
c
mempenngaruhi labba bank mengingat
m
bahwa kini
k
nasabaah tidak hanya
h
mengguunakan jasa bank sebaggai tempat untuk
u
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uang sajja, namun juga nasabaah dapat meenikmati fassilitas layannan lainnya yang
disediakkan oleh bannk.
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Beerikut ini daata pendapattan bunga dan
d pendapaatan komisi,, fee, provissi dan
biaya addministrasi pada
p
bank dengan
d
kateegori BUKU
U 4 tahun 20011-2013:
Gambar 4.3.4.3.
4
Pendapatan Bun
nga dan Peendapatan Komisi/Pro
K
ovisi/Fee/A
Administrassi

Suumber: Lapooran Keuanggan Bank, diolah
d
oleh penulis.
p
Beerdasarkan data
d di atas, dapat dikeetahui bahw
wa pertumbuuhan pendaapatan
komisi/pprovisi/fee/aadministrasi pada BU
UKU 4 tahhun 2011-22013 mengalami
peningkkatan yang lebih tingggi dibandin
ngkan dengan pendapaatan bungaa. Hal
tersebut menunjukkkan bahwa pendapatan
p
n bunga bukkan merupakkan satu-satunya
pendapaatan yang beerpotensi meningkatka
m
an pertumbuuhan laba, m
melainkan masih
m
terdapatt pendapatann lainnya yaang dapat berpengaruh
b
h dengan peertumbuhan laba.
Sehinggga, NIM berrpengaruh seecara tidak signifikan terhadap
t
perrtumbuhan laba.
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Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri
(2010) dan Doloksaribu (2011) yang menyatakan bahwa NIM berpengaruh tidak
signifikan terhadap pertumbuhan laba.

4.3.5.Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Pertumbuhan Laba
Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pertumbuhan laba
menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil
koefisien regresi sebesar 0.179364 dan probabilitas sebesar 0.2619 yang lebih
besar dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda positif
menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR maka akan semakin meningkat
pertumbuhan laba, begitu juga hal sebaliknya yaitu jika semakin rendah CAR
maka akan semakin menurun pertumbuhan laba.
Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR)
merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dilakukan oleh
bank umum. Bank wajib menyediakan modal minimum yang telah ditentukan
dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Bank Indonesia menetapkan
CAR sebesar 8% pada PBI Nomor: 14/18/PBI/2012 dengan tujuan untuk
memperbaiki kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diikuti
dengan pertumbuhan laba dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank
tersebut.
CAR merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan
bank dalam mempertahankan modal dimiliki dan juga sebagai kemampuan
manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan
mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya
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modal yang dimiliki oleh bank. Kondisi CAR pada bank dengan kategori
BUKU 4 pada tahun 2011-2013 menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana
rata-rata CAR adalah sebesar 16.089%. Hal tersebut sangat baik karena standar
minimal CAR yang telah ditetapkan adalah 8%.
Kondisi

tersebut

menjelaskan

bahwa

bank

tidak

sepenuhnya

mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan yang menghasilkan laba
dikarenakan harus menghitung juga kemungkinan adanya peningkatan pada
ATMR. Hal tersebut menyebabkan CAR tidak menjadi faktor yang berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan laba bank.
Hal lainnya yang mempengaruhi yaitu berdasarkan data BI Rate dan
inflasi tahun 2011-2013 yang semakin meningkat serta pengaruh global
khususnya kebijakan dari Bank Sentral Amerika (The Fed) seperti quantitative
easing yang dapat membuat perbankan harus mampu bertahan dan bersaing.
Ketika biaya dana semakin meningkat dan suku bunga juga semakin meningkat,
maka bank perlu modal yang cukup untuk mampu bertahan. Sehingga, ketika
modal semakin meningkat maka belum tentu berpengaruh langsung pada laba
bank. Karena modal bank juga dibutuhkan sebagai dasar dalam melaksanakan
kegaiatan usaha bank dan juga pemenuhan regulasi seperti Capital Adequacy
Ratio (CAR) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus
(2011) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap
pertumbuhan laba. Meskipun demikian berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Fathoni (2012), Hapsari (2004), Dewi (2010), Putri (2010), dan
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Doloksaribu (2011) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan laba, berbeda dengan hasil penelitian di atas.

4.3.6.Variabel Independen Dominan terhadap Pertumbuhan Laba
Penelitian ini menguji pengaruh penilaian kesehatan bank terhadap
pertumbuhan laba, dimana variabel independen yang digunakan yaitu penilaian
tingkat kesehatan bank metode Risk Based Bank Rating (RBBR) yang diukur
dengan Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Good
Corporate Governance (GCG), Net Interest Margin (NIM), dan Capital
Adequacy Ratio (CAR) dan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Laba.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka variabel independen yang paling
mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen yaitu NPL. Hal ini
ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier bahwa NPL merupakan satu-satunya
yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan,
LDR, GCG, NIM dan CAR berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
pertumbuhan laba.
Bank merupakan lembaga intermediasi, yaitu penghubung antara pihak
surplus dan pihak defisit. Kepada pihak defisit atau pihak yang membutuhkan
dana, bank akan menyalurkan kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan
utama usaha bank, karena itulah bank harus menjaga kredit yang disalurkan agar
tidak mengganggu stabilitas perbankan maupun perekonomian Indonesia.
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Kredit merupakan kegiatan utama bank sehingga NPL sangat penting
dalam suatu bank, oleh karena itu bank harus memperhatikan NPL secara lebih
spesifik. Sesuai PBI Nomor: 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset
Bank Umum, bank wajib menghitung Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)
terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif, dengan ketentuan sebagai
berikut ini:
1. Cadangan umum paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aset
Produktif yang memiliki kualitas Lancar;
2. Cadangan khusus paling kurang sebesar 5% (lima perseratus) dari Aset
dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
3. Cadangan khusus paling kurang sebesar 15% (lima belas perseratus) dari
Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
4. Cadangan khusus paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari
Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
5. Cadangan khusus paling kurang sebesar 100% (seratus perseratus) dari
Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
Berdasarkan PBI tersebut, maka jika suatu bank memiliki NPL tinggi
maka bank harus memiliki cadangan aktiva produktif yang semakin besar. Bank
wajib memiliki cadangan dengan jumlah minimum dari PPAP yang telah
ditentukan. Cadangan yang dimiliki oleh bank disebut sebagai Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN adalah penyisihan yang dibentuk
apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai
tercatat awal.
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Semakin tinggi CKPN menyebabkan semakin tinggi dana harus yang
dicadangkan. Hal tersebut akan menyebabkan kegiatan usaha bank menjadi
menurun karena bank harus mencadangkan untuk kredit bermasalah tersebut,
akibat yang terjadi dari adalah terdapat potensi penurunan laba bank.
Bank harus berhati-hati dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit
agar kredit yang disalurkan tidak memiliki kualitas sebagai kredit bermasalah.
Sesuai PBI Nomor: 14/15/PBI/2012, terdapat prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran kredit. Prinsip tersebut terdiri dari analisis kelayakan usaha dengan
memperhatikan paling kurang faktor 5C (Character, Capital, Capacity,
Condition of economy dan Collateral) serta penilaian terhadap aspek prospek
usaha, kinerja (performance), dan kemampuan membayar. Untuk menjaga
kualitas kredit yang disalurkan, bank harus mentaati prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran kredit tersebut.
Kredit yang sudah mengarah ke kredit bermasalah memerlukan perhatian
agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian. Untuk
memperbaiki kualitas kredit, harus dipelajari secara rinci penyebab persoalan
yang dihadapi debitur dan dilakukan treatment sesuai dengan kondisi masingmasing debitur. Dengan memahami penyebab persoalan NPL masing-masing
debitur, bank akan lebih mudah untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut dan
dalam penyaluran kredit selanjutnya bank akan lebih berhati-hati dan
memperhatikan penyebab persoalan kredit bermasalah tersebut.
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Sesuai PBI Nomor: 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum, terdapat aturan mengenai restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan
oleh bank sebagai cara untuk mengatasi NPL. Restrukturisasi Kredit adalah
upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap
debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang
dilakukan antara lain melalui:
a. Penurunan suku bunga Kredit;
b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
e. Penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
Selain

itu,

juga

terdapat

cara

lainnya

yaitu

rescheduling

dan

reconditioning. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya untuk
melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk
tenggang (grace priode), termasuk perubahan jumlah angsuran.
Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas
sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada
perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja tetapi perubahan
kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan
konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
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Apabila

telah

dilakukan

restructuring,

rescheduling

dan/atau

reconditioning namun debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya maka
dapat dilakukan cara terakhir yaitu menjual kredit tersebut kepada pihak lain
atau melakukan penyitaan jaminan. Menjual kredit kepada pihak lain dengan
tujuan agar pihak lain yang menyelesaikan kredit tersebut dengan debitur.
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar
tidak mempunyai itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar
semua kewajibannya.
NPL yang tinggi bukan saja mengganggu laba bank, melainkan juga
mengganggu kredibilitas bank. Karena, dengan NPL tinggi mencerminkan
bahwa bank tidak maksimal dalam mengelola aktiva produktifnya. Sehingga,
bank harus memperhatikan NPL secara lebih rinci, agar tidak mengganggu
kegiatan usaha bank yang akan berdampak pada laba bank.

89
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penilaian tingkat
kesehatan bank metode Risk Based Bank Rating (RBBR) terhadap pertumbuhan
laba pada bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 periode
2009-2013. Penelitian ini menggunakan 4 bank sebagai sampel selama 3 periode
secara triwulan. Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa fungsi intermediasi bank sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank
dengan kategori BUKU 4 dengan rincian sebagai berikut:
1. Secara parsial, Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif
signifikan

terhadap

pertumbuhan

laba.

Pengaruh

NPL

terhadap

pertumbuhan laba negatif, yaitu jika NPL meningkat maka pertumbuhan
laba akan menurun dan sebaliknya. NPL memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan laba, karena kredit merupakan kegiatan
usaha bank yang terbesar sehingga jika terdapat permasalahan pada kredit
maka akan menyebabkan pengaruh pada laba bank.
2. Secara parsial, Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh LDR terhadap
pertumbuhan laba positif, yaitu jika LDR meningkat maka pertumbuhan
laba akan meningkat dan sebaliknya. Namun, LDR memiliki pengaruh
yang tidak signifikan pada pertumbuhan laba. Hal tersebut karena dalam
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perhitungan LDR untuk komponen total kredit yang digunakan termasuk
kredit bermasalah, sehingga dapat menyebabkan potensi penurunan laba
bagi bank jika kredit bermasalah semakin meningkat.
3. Secara parsial, Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh
positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh GCG
terhadap pertumbuhan laba positif, yaitu jika GCG semakin baik maka
pertumbuhan laba akan meningkat dan sebaliknya. Namun, GCG memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal tersebut
karena GCG merupakan sebuah proses internal manajemen bank
mengelola secara hati-hati dan bersikap profesional, namun laba tidak
hanya berkaitan dengan GCG saja melainkan terdapat faktor eksternal
lainnya yang mempengaruhi. Selain itu, pada 11 penilaian self assessment
GCG tidak terdapat penilaian khusus pada kegiatan usaha bank yang
menghasilkan laba.
4. Secara parsial, Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh positif tidak
signifikan

terhadap

pertumbuhan

laba.

Pengaruh

NIM

terhadap

pertumbuhan laba positif, yaitu jika NIM meningkat maka pertumbuhan
laba akan meningkat dan sebaliknya. Namun, NIM memiliki pengaruh
yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal tersebut karena pada
tahun 2011-2013 terdapat peningkatan BI Rate dan Inflasi yang
menyebabkan biaya bunga semakin meningkat. Hal lainnya yaitu saat ini
nasabah menggunakan layanan jasa bank tidak hanya untuk menyimpan
dan meminjam uang saja, melainkan nasabah dapat menggunakan layanan
jasa bank lainnya seperti pembayaran listrik dan telepon, transfer, kliring,
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Real Time Gross Settlement (RTGS), transaksi pembiayaan ekspor impor
dan

transaksi

lainnya

komisi/provisi/fee/administrasi

sehingga
bank

pendapatan

semakin

meningkat

bersih
yang

menyebabkan laba bank tidak hanya berasal dari pendapatan bunga saja.
5. Secara parsial, Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif
tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Pengaruh CAR terhadap
pertumbuhan laba positif, yaitu jika CAR meningkat maka pertumbuhan
laba akan meningkat dan sebaliknya. Namun, CAR memiliki pengaruh
yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal tersebut karena bank
tidak sepenuhnya mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan
yang menghasilkan laba dikarenakan harus menghitung juga kemungkinan
adanya peningkatan pada ATMR.
6. Secara simultan atau bersama-sama, NPL, LDR, GCG, NIM, CAR
memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini
mencerminkan bahwa bila bank dapat mengelola NPL, LDR, GCG, NIM,
CAR dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta
menjunjung prinsip kehati-hatian maka akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan laba
7. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi pertumbuhan
laba yaitu Non Performing Loan (NPL). Hal tersebut karena kredit
merupakan kegiatan utama usaha bank, sehingga jika kredit yang
disalurkan oleh bank bermasalah dan tidak dikelola dengan baik, maka
akan berdampak secara signifikan terhadap laba bank.
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5.2.Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Kepada Perbankan
Secara simultan variabel NPL, LDR, GCG, NIM, CAR berpengaruh
secara signifikan terhadap pertumbuhan laba sehingga dalam hal
memenuhi harapan stakeholders yaitu bank dapat tumbuh secara sehat dan
memberikan laba yang optimal maka pengelolaan tingkat kesehatan bank
yang mengacu pada Risk Base Bank Rating (RBBR) harus menjadi
perhatian dan dilaksanakan dengan baik.
Secara khusus, kegiatan usaha perbankan sebaiknya memperhatikan
dengan baik Non Performing Loan (NPL) karena memiliki pengaruh yang
sangat signifikan terhadap pertumbuhan laba bank. Dalam penyaluran
kredit, bank harus mentaati prinsip kehati-hatian yang terdiri dari faktor
5C (Character, Capital, Capacity, Condition of economy dan Collateral)
serta penilaian terhadap aspek prospek usaha, kinerja (performance), dan
kemampuan membayar.
Untuk memperbaiki kualitas kredit, bank harus mengetahui
persoalan yang dihadapi oleh debitur. Selain itu juga dapat melakukan
restructuring, rescheduling dan/atau reconditioning serta penyitaan
jaminan atau menjual kredit kepada pihak lain sebagai cara untuk
mengatasi kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.
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2. Kepada Regulator Perbankan
Secara simultan terlihat bahwa penilaian tingkat kesehatan bank
metode Risk Based Bank Rating (RBBR), secara khusus yaitu variabel
NPL, LDR, GCG, NIM, CAR berpengaruh secara signifikan terhadap
pertumbuhan laba. Sehingga dalam kaitan peran regulator dalam hal
pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbankan, khususnya bank
dengan kategori BUKU 4 dapat memfokuskan pada variabel tersebut di
atas agar perbankan dapat tumbuh secara sehat dan memperoleh laba yang
optimal.
Regulator perbankan juga sebaiknya menghimbau kepada perbankan
agar tetap menjaga kualitas kredit yang disalurkan, hal ini dilakukan untuk
mencegah kredit bermasalah yang semakin meningkat. Dalam kaitannya
dengan regulasi lebih disesuaikan dengan kondisi bank dan perekonomian
Indonesia agar terciptanya struktur perbankan Indonesia yang semakin
baik.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen dari
penilaian tingkat kesehatan bank metode Risk Based Bank Rating (RBBR)
sesuai Lampiran I SE No. 13/24/DPNP dan periode waktu penelitian tiga
tahun dengan sampel bank dengan kategori BUKU 4, maka dari itu penulis
memberikan saran untuk penelitian selanjutnya agar diharapkan dapat
menambah periode waktu penelitian lebih dari tiga tahun dan
menggunakan variabel independen lainnya seperti risiko pasar, risiko
operasional dan lainnya yang dapat memperkaya kajian penelitian.

94
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

DAFTAR PUSTAKA

Almilia, L. S., & Herdiningtyas, W. (2005). Analisis Rasio Camel Terhadap
Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 20002002. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 7 (2), 1-27.
Bank Indonesia. (2001). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 3/21/PBI/2001
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Bank Indonesia. (2004). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 6/10/PBI/2004
tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Bank Indonesia. (2005). Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor: 7/3/DPNP tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 13/1/PBI/2011
tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor: 13/24/DPNP
tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 14/14/PBI/2012
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.
Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 14/15/PBI/2012
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 14/18/PBI/2012
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 14/26/PBI/2012
tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
Bank.
Bank Indonesia. (2013). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 15/2/PBI/2013
tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
Konvensional.
Bank Indonesia. (2013). Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 15/15/PBI/2013
tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta
Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

95
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

Bank Indonesia. (2013). Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor: 15/15/DPNP
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Barus, R. S. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan CAMELS Terhadap Pertumbuhan
Laba pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI tahun
2004-2010. Skripsi. Universitas Atma Yogyakarta.
Daniri, M. A. (2006). Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannnya
dalam Konteks Indonesia (2nd ed.). Jakarta: PT Ray Indonesia.
Darmawi, H. (2011). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Doloksaribu, T. A. (2011). Pengaruh Indikator Kesehatan Bank Terhadap
Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan Go Public. Skripsi.
Universitas Brawijaya.
Fathoni, M. I., Sasongko, N., & Setyawan, A. A. (2012). Pengaruh Tingkat
Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Sektor
Perbankan. Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya , 13 (1), 15-25.
Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010).
Accounting Theory (7th ed.). Australia: John Wiley & Sons.
Gujarati, D. N. (2007). Dasar-dasar Ekonometrika (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
Hapsari, N. (2004). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan
Laba Masa Mendatang pada Perusahaan Sektor Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Harahap, S. S. (2012). Teori Akuntansi (revisi ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (2002). Teori Akunting (5th ed.). (S. Lyndon,
Penyunt.) Tangerang: Interaksa.
Kasmir. (2008). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan (revisi ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
Mishkin, F. S. (2013). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets
(10th ed.). England: Pearson.

96
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

Nur, A. R., & Syah, S. (2013). Analisis Pengaruh Operating Efficiency dan
Capital Adequacy Ratio Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. ASSET , 3 (2), 116-129.
Pandia, F. (2012). Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Jakarta: PT Rineka
Cipta.
Putri, E. Y. (2010). Analisis Pengaruh CAMEL Terhadap Pertumbuhan Laba
pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2005-2007. Skripsi.
Universitas Sebelas Maret.
Putri, I. D., & Damayanthi, I. G. (2013). Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan
Bank Berdasarkan RGEC Pada Perusahaan Perbankan Besar dan Kecil. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana , 483-496.
Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D., Lim, J., & Tan, R. (2012).
Fundamental Of Corporate Finance (Asia Global ed.). Singapore: Mc
Graw Hill.
Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2011). Financial Accounting
Theory and Analysis: Text and Cases (10th ed.). United States of America:
John Wiley & Sons.
Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan
Perbankan (5th ed.). Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Simatupang, S. U. (2010). Pengaruh Penilaian Kesehatan Bank Terhadap
Pertumbuhan Laba pada BPR di Sumatera Utara. Skripsi. Universitas
Sumatera Utara.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Susilowati, Y., & Turyanto, T. (2011). Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan
Rasio Solvabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan. Dinamika
Keuangan dan Perbankan , 3 (1), 17-37.
Suwardjono. (2011). Teori Akuntansi (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE.
Taswan. (2010). Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi (2nd ed.).
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Undang-undang Republik Indonesia. Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

97
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews.
Yogyakarta: STIM YKPN.

98
Penilaian Tingkat..., Dita Putriyanti, Ma.-IBS, 2015

LAMPIRAN

Lampiran I Data Pertumbuhan Laba, NPL, LDR, GCG, NIM, CAR

Y
Tahun Perusahaan Pert_Laba

X1
NPL

X2
LDR

2011-1

_BMRI

2.7177

0.0243

0.6793

2011-2

_BMRI

2.6912

0.0222

2011-3

_BMRI

2.6989

2011-4

_BMRI

2012-1

X3
GCG

X4
NIM

X5
CAR

1.10

0.0508

0.1852

0.7343

1.10

0.0526

0.1665

0.0241

0.7625

1.10

0.0523

0.1601

2.6814

0.0218

0.7165

1.10

0.0529

0.1513

_BMRI

2.7047

0.0218

0.7897

1.50

0.0522

0.1754

2012-2

_BMRI

2.7108

0.0195

0.8142

1.50

0.0538

0.1673

2012-3

_BMRI

2.7189

0.0191

0.8223

1.50

0.0555

0.1608

2012-4

_BMRI

2.7204

0.0174

0.7766

1.50

0.0558

0.1548

2013-1

_BMRI

2.7189

0.0190

0.8095

2.00

0.0550

0.1704

2013-2

_BMRI

2.7229

0.0177

0.8275

2.00

0.0542

0.1555

2013-3

_BMRI

2.7234

0.0171

0.8565

2.00

0.0552

0.1514

2013-4

_BMRI

2.7379

0.0160

0.8297

2.00

0.0568

0.1493

2011-1

_BBRI

2.7079

0.0306

0.8575

1.30

0.0967

0.1560

2011-2

_BBRI

2.7131

0.0364

0.9022

1.30

0.0988

0.1479

2011-3

_BBRI

2.7153

0.0334

0.8922

1.30

0.1024

0.1484

2011-4

_BBRI

2.7313

0.0230

0.7620

1.30

0.0958

0.1496

2012-1

_BBRI

2.7249

0.0273

0.8403

1.31

0.0837

0.1736

2012-2

_BBRI

2.7275

0.0238

0.8213

1.31

0.0849

0.1600

2012-3

_BBRI

2.7278

0.0233

0.8523

1.31

0.0843

0.1595
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2012-4

_BBRI

2.7422

0.0178

0.7985

1.31

0.0842

0.1695

2013-1

_BBRI

2.7361

0.0197

0.8962

1.27

0.0819

0.1791

2013-2

_BBRI

2.7360

0.0181

0.8925

1.27

0.0808

0.1736

2013-3

_BBRI

2.7387

0.0177

0.9088

1.27

0.0825

0.1713

2013-4

_BBRI

2.7470

0.0155

0.8854

1.27

0.0855

0.1699

2011-1

_BBCA

2.6753

0.0066

0.5444

1.00

0.0542

0.1479

2011-2

_BBCA

2.6971

0.0065

0.5587

1.00

0.0563

0.1392

2011-3

_BBCA

2.6992

0.0055

0.5827

1.00

0.0570

0.1350

2011-4

_BBCA

2.7007

0.0049

0.6167

1.00

0.0568

0.1275

2012-1

_BBCA

2.6786

0.0058

0.6160

1.08

0.0524

0.1541

2012-2

_BBCA

2.7118

0.0053

0.6545

1.08

0.0534

0.1469

2012-3

_BBCA

2.7000

0.0043

0.6568

1.08

0.0542

0.1481

2012-4

_BBCA

2.7126

0.0038

0.6861

1.08

0.0557

0.1424

2013-1

_BBCA

2.6944

0.0041

0.7110

1.00

0.0590

0.1659

2013-2

_BBCA

2.7118

0.0042

0.7320

1.00

0.0595

0.1601

2013-3

_BBCA

2.7202

0.0045

0.7385

1.00

0.0604

0.1584

2013-4

_BBCA

2.7263

0.0044

0.7535

1.00

0.0618

0.1566

2011-1

_BBNI

2.6419

0.0409

0.7327

1.40

0.0570

0.1836

2011-2

_BBNI

2.6536

0.0403

0.7608

1.40

0.0590

0.1734

2011-3

_BBNI

2.6462

0.0383

0.7829

1.25

0.0592

0.1665

2011-4

_BBNI

2.6643

0.0361

0.7037

1.25

0.0603

0.1763

2012-1

_BBNI

2.6552

0.0358

0.7436

1.30

0.0597

0.1811

2012-2

_BBNI

2.6650

0.0344

0.7361

1.30

0.0577

0.1676
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2012-3

_BBNI

2.6625

0.0339

0.7682

1.30

0.0584

0.1705

2012-4

_BBNI

2.6700

0.0284

0.7752

1.30

0.0593

0.1667

2013-1

_BBNI

2.6756

0.0279

0.8257

2.00

0.0616

0.1782

2013-2

_BBNI

2.6825

0.0255

0.8400

2.00

0.0618

0.1627

2013-3

_BBNI

2.6799

0.0244

0.8469

2.00

0.0609

0.1567

2013-4

_BBNI

2.6890

0.0217

0.8530

2.00

0.0611

0.1509
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Lampiran II Data Output Hasil Penelitian


Uji Statistik Deskriptif
PERT_LABA
2.702262
2.709350
2.747000
2.641900
0.027391
-0.466614
2.269762

NPL
0.020294
0.020700
0.040900
0.003800
0.011066
0.017822
2.075755

LDR
0.769740
0.775900
0.908800
0.544400
0.092045
-0.629608
2.819746

GCG
1.348750
1.300000
2.000000
1.000000
0.328391
1.056581
2.982205

NIM
0.064694
0.059000
0.102400
0.050800
0.014609
1.267662
3.184659

CAR
0.160890
0.160100
0.185200
0.127500
0.012971
-0.247716
2.648480

Jarque-Bera
Probability
Sum
Sum Sq. Dev.

2.808325
0.245573
129.7086
0.035262

1.710999
0.425071
0.974100
0.005755

3.236229
0.198272
36.94750
0.398198

8.931535
0.011496
64.74000
5.068525

12.92394
0.001562
3.105300
0.010031

0.738036
0.691413
7.722700
0.007908

Observations

48

48

48

48

48

48

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis



Uji Data Chow

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

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square



24.116554
50.357458

d.f.

Prob.

(3,39)
3

0.0000
0.0000

Uji Normalitas

12

Series: Standardized Residuals
Sample 2011Q1 2013Q4
Observations 48

10
8
6
4
2
0
-0.02

-0.01

0.00

0.01

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

5.51e-19
7.84e-05
0.019957
-0.018699
0.008179
-0.324627
3.422542

Jarque-Bera
Probability

1.200147
0.548771

0.02
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Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

NPL
LDR
GCG
NIM
CAR



NPL
1.000000
0.460494
0.321215
0.277693
0.547549

LDR
0.460494
1.000000
0.561336
0.580590
0.378404

GCG
0.321215
0.561336
1.000000
-0.048352
0.160774

NIM
0.277693
0.580590
-0.048352
1.000000
0.025963

CAR
0.547549
0.378404
0.160774
0.025963
1.000000

Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Dependent Variable: PERT_LABA
Method: Panel Least Squares
Date: 01/25/15 Time: 09:29
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 48
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
LDR
GCG
NIM
CAR

2.621795
-2.015294
0.051471
0.005327
0.706456
0.179364

0.040729
0.402127
0.033081
0.007551
0.461410
0.157569

64.37239
-5.011587
1.555889
0.705470
1.531078
1.138317

0.0000
0.0000
0.1278
0.4847
0.1338
0.2619

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)



0.910829
0.892537
0.008979
0.003144
163.0913
49.79499
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.702262
0.027391
-6.420472
-6.069622
-6.287886
2.153982

Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/27/15 Time: 20:30
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 48
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL

-18.40874
80.23207

9.859344
97.34464

-1.867136
0.824206

0.0694
0.4148
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LDR
GCG
NIM
CAR

-0.286293
-1.812026
10.31239
45.82297

8.008125
1.828015
111.6957
38.14343

-0.035750
-0.991254
0.092326
1.201333

0.9717
0.3277
0.9269
0.2369

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)



0.321801
0.182683
2.173612
184.2589
-100.3924
2.313158
0.038959

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-11.40528
2.404290
4.558018
4.908868
4.690605
2.451559

Data Analisis Regresi

Dependent Variable: PERT_LABA
Method: Panel Least Squares
Date: 01/25/15 Time: 09:37
Sample: 2011Q1 2013Q4
Periods included: 12
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 48
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NPL
LDR
GCG
NIM
CAR

2.621795
-2.015294
0.051471
0.005327
0.706456
0.179364

0.040729
0.402127
0.033081
0.007551
0.461410
0.157569

64.37239
-5.011587
1.555889
0.705470
1.531078
1.138317

0.0000
0.0000
0.1278
0.4847
0.1338
0.2619

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.910829
0.892537
0.008979
0.003144
163.0913
49.79499
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.702262
0.027391
-6.420472
-6.069622
-6.287886
2.153982
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Lampiran III Personal Information

PERSONAL DETAILS
Name

: Dita Putriyanti

Address

: Komplek Taman Asri Blok K 5 Nomer 1, Ciledug
Tangerang, 15154

Phone Number

: 0877-8171-9117

Place & Date of Birth : Bandung, January 04, 1994
Gender

: Female

Marital Status

: Single

Religion

: Moslem

Nationality

: Indonesia

Email

: dita.putriyanti@yahoo.com

EDUCATION DETAILS
1999-2005

: SD Cenderawasih III, Tangerang

2005-2008

: SMPN 11, Jakarta

2008-2011

: SMAN 90, Jakarta

Sept2011-March 2015 : STIE Indonesia Banking School, Jakarta
(Financial Management)
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EXPERIENCES
2009-2010

: OSIS SMAN 90 Jakarta

2012-2013

: Treasurer Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
Management, STIE Indonesia Banking School

June 2013

: Internship at KPw Bank Indonesia Semarang

August 2014

: Internship at Bank Mandiri Area Jakarta Imam Bonjol

Feb-May 2014

: Asisstant Lecturer at the course Statistic Descriptive

Sept-Dec 2014

: Asisstant Lecturer at the course Financial Management

COURSE AND TRAINING
March 2010

: LBPP LIA

September 2012

: TOEFL at George Manson University

January 2013

: Training Customer Service and Effective Selling Skill

February 2014

: Training Rindam Jaya Military

January 2015

: Training Trade Financing and Basic Treasury

February 2015

: Training Credit Analyst

March 2015

: Training Mini Banking

ACHIEVEMENT
October 2012

: Participant Best Student 2012

October 2013

: 1st Winner Best Student 2013

November 2013 : Best Coaching at Campus Debate Challenge
November 2013 : Participant at Stock Simulation
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April 2013

: Participant Mahasiswa Berprestasi Kopertis with scientific
papers “Analisa Kesiapan Pelaksanaan Kebijakan
Redenominasi di Indonesia”

January 2014

: Participant HIBAH MITI with scientific papers
“Pengembangan Usaha Pabrik Tahu Melalui Pemberdayaan
Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Produksi”

April 2014

: Participant Mahasiswa Berprestasi Kopertis with scientific
papers “Analisa Kesiapan Perbankan di Indonesia Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020”

September 2014 : Participant Lomba Karya Ilmiah Bank Indonesia with
scientific
papers “Analisis Mitigasi Risiko Sistemik Pada Sistem
Keuangan Berdasarkan Risiko yang Terjadi di Systemically
Important Bank”
Jan2013-Dec2014: Scholarship from KOPERTIS III
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