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Abstract 

This research aims to determine the effect of credit risk, market risk, liquidity risk 
and operational bank to a Commercial Bank’s financial performance outlined in 
Business Activity (BUKU) 3 and 4 in the period of 2012 – 2015. The independent 
variables that are used in this research are Non Performing Loan (NPL) is measured by 
credit risk, Posisi Devisa Neto (PDN) is measured by market risk, Loan to Deposit 
Ratio (LDR) is measured by liquidity risk and Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) is measured by operational risk. The dependent variables that is 
used in this research Return on Asset (ROA) is measured by commercial bank’s 
financial performance. 

The sample in this study is a Commercial Bank as according to Business 
Activities (BUKU) 3 and 4 in the period of 2012 – 2015 that is listed in the Indonesia 
Stock Exchange by using purposive sampling technique. This study use the quarterly 
financial repotys obtained from the Financial Services Authority’s (OJK) website as 
secondary data. Data analysis is performed with a quantitive analysis method called 
the multiple regression analysis with the assistance of e-views 9.5.2 version has been 
used as the statistic test instrument. The data in this study are tested on their normality, 
multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. 

The result shows that when credit risk, market risk, liquidity risk and operational 
risk are measured partially, credit risk (NPL), market risk (PDN) and liquidity risk (LDR) 
has not influence to the profitability (ROA). Operational risk (BOPO) has significant and 
negative influence to the profitability (ROA).  
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Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
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1. PENDAHULUAN
Lembaga keuangan perbankan telah mewarnai kegiatan perekonomian 

disetiap negara dari sejak lama. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan 
yang memiliki peran sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan 
perekonomian suatu negara dengan memiliki peran sebagai lalu lintas sistem 
pembayaran dalam penyelenggaraan dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang 
keuangan (Attar, et. al., 2014:11). Hal ini dikarenakan fungsi utamanya sebagai 
lembaga intermediasi yaitu, perantara keuangan (financial intermediary) antara 
pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang 
kekurangan, dan memerlukan dana (lacks of funds) untuk memenuhi konsumsi, 
investasi, kebutuhan modal kerja dan lain-lain (Widowati, dan Suryono, 2015:2). 

Industri perbankan di Indonesia mulai berkembang pesat setelah 
kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 1945. Akan tetapi, pada tahun 1990-
an terdapat suatu peristiwa yang memberikan dampak negatif pada masyarakat 
luas, khususnya masyarakat Indonesia, dan lembaga keuangan, khususnya 
industri perbankan. Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah salah 
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satu lembaga keuangan Internasional yang terletak di Inggris, dan disebut 
sebagai bank perniagaan (merchant bank), yakni Barings BBB. Tepatnya pada 
tahun 1995, bank tersebut bankrut akibat menanggung kerugian senilai USD 1,4 
M (Milyar), jauh di atas modalnya yang sekitar USD 900 M karena 
ketidakmampuannya dalam memenuhi banyak kewajiban trading yang dibuka 
mengatasnamakan bank tersebut. Kehancuran pada kasus tersebut dimulai pada 
tahun 1992 karena ada pihak yang melakukan transaksi ilegal yakni, seorang 
pejabat bank itu sendiri. Peristiwa tersebut terjadi setelah ia diizinkan melakukan 
derivatif trading di kantor perwakilannya (Singapore) yang merupakan unit bisnis 
bank BBBB yang menjalankan aktivitas bank tersebut di Simex (Singapore 
International Monetary Exchange) (IBI, Modul Sertifikasi Tingkat II General 
Banking, 2014). 

Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan 
Internasional membuat masyarakat resah terhadap industri perbankan, maka dari 
itu Gubernur Bank Sentral dari negara-negara yang tergabung dalam Group of 
10 (G 10) membentuk Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) yang 
bertujuan untuk menyusun berbagai standar aturan bagi industri perbankan agar 
perbankan yang beroperasi secara Internasional memiliki aturan yang seragam. 
BCBS mengeluarkan Basel I dengan bertujuan untuk memperkuat kerangka 
dasar, dan stabilitas atas sistem perbankan internasional, dan menciptakan 
kerangka dasar yang konsisten, dan tidak memihak bagi bank-bank diberbagai 
negara dengan sumber daya berbeda, yang aktif menjalankan kegiatan 
operasional perbankan secara Internasional (IBI, Modul Sertifikasi Tingkat II 
General Banking, 2014). 

Selain itu, tidak hanya Negara lain yang memiliki kerangka dasar bagi 
industri perbankan kancah Internasional, negara Indonesia sendiri memiliki 
kerangka dasar bagi industri perbankan di Indonesia, yaitu Arsitektur Perbankan 
Indonesia (API) sebagai suatu program yang digunakan sebagai kerangka dasar 
sistem perbankan Indonesia yang memiliki sifat menyeluruh, memberikan arah, 
bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk jangka waktu 5 (lima) – 10 
(sepuluh) tahun ke depan (Hendro, dan Rahardja, 2014:70). 

API dibentuk karena terjadinya suatu permasalahan yang besar dialami 
oleh lembaga keuangan perbankan yang muncul di Indonesia pada tahun 1997 – 
1998. Permasalahan yang dihadapi Negara ini pada saat itu yakni, krisis 
ekonomi, hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang sangat besar 
sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan rekapitulisasi terhadap dunia 
perbankan (IBI, Modul Sertifikasi Tingkat II General Banking, 2014). 
Permasalahan tersebut terdengar oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat 
Indonesia, dan hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi kurang 
percaya terhadap lembaga keuangan, khususnya industri perbankan 
dinegaranya sendiri, yaitu Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia 
(BI) berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia dengan 
menerapkan program restrukturisasi dan kestabilan nilai rupiah secara 
menyeluruh dalam rangka membantumendorong menguatkan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Indonesia, maka 
API diluncurkan oleh BI pada tanggal 9 Januari 2004 (Hendro, dan Rahardja, 
2014:70).  

Menurut Lampiran Publikasi API tanggal 29 Desember 2007, API dibangun 
untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien agar tercapai 
kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional. Pelaksanaan API didukung oleh 6 (enam) pilar, antara lain: 
sistem pengawasan bank yang independen, dan efektif yang mengacu pada 
standar Internasional, sistem pengaturan, dan pengawasan bank yang efektif, 
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perlindungan, dan pemberdayaan konsumen jasa perbankan, industri perbankan 
yang kuat, dan memiliki daya saing tinggi dengan menerapkan Good Corporate 
Governance (GCG), struktur perbankan yang sehat serta infrastruktur yang 
lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat (Hendro, 
dan Rahardja, 2014:71). 

Oleh karena itu, industri perbankan khususnya di Indonesia bisa menjadi 
lebih sehat, mampu bertahan pada kondisi krisis, dan semakin kompetitif dalam 
industri keuangan global dengan cara penerapan Basel II di Indonesia. Basel II 
atau dapat disebut dengan dokumen International Convergence on Capital 
Measurement and Capital Standard dikeluarkan pada tahun 2006 oleh The Basel 
Committee on Banking Supervision (BCBS) yang merupakan sebuah komite 
otoritas pengawasan perbankan. BCBS mengeluarkan Basel II yang biasa 
disebut dengan 3 (tiga) pilar bertujuan untuk meningkatkan keamanan, dan 
kesehatan sistem keuangan perbankan dengan menitikberatkan pada proses 
kajian pengawasan (supervisory review process), disiplin pasar (market 
discipline), dan perhitungan permodalan berbasis risiko (minimum capital 
requirement) (IBI, Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1, 2015). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang 
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank menjelaskan 
bahwa kapasitas permodalan bank disesuaikan dengan melakukan penataan 
cakupan kegiatan usaha, dan pembukaan jaringan kantor guna peningkatan 
ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional. Terdapat beberapa 
faktor peranan penting mengenai modal dalam usaha perbankan, yaitu dapat 
mendukung kegiatan operasional bank agar dapat berjalan dengan lancar, posisi 
pengelolaan valuta asing (valas), menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam 
menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank, buffer untuk meng-cover 
kerugian kegiatan usaha (Puspitasari, 2009; Agustiningrum, 2013; Thalib, 2016). 
Implementasi manajemen risiko diatur dalam PBI No. 15/12/PBI/13 tanggal 12 
Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 
Berdasarkan PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Jaringan 
Berdasarkan Kegiatan Modal Inti Bank menjelaskan bahwa bank harus 
melakukan alokasi modal inti yang memiliki tujuan untuk ketersediaan modal 
bank untuk mendukung keberadaan jaringan kantor yang dimiliki bank, selain itu 
untuk meningkatkan ketahanan daya saing, efisiensi, industri perbankan nasional 
dalam rangka menghadapi dinamika regional atau mancanegara untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal. Berdasarkan hal 
tersebut, permodalan merupakan salah satu indikator dalam tingkat kesehatan 
bank. 

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2001 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
Bank Umum menyatakan bahwa salah satu indikator dari tingkat kesehatan bank 
dapat diketahui berdasarkan profil risiko yang dimiliki oleh setiap bank. Semakin 
besar penyertaan modal yang dimiliki oleh industri perbankan, maka semakin 
besar penyertaan modal dalam pemberian kredit. Semakin besar pula 
penyertaan modal yang dimiliki oleh industri perbankan, maka semakin luas pula 
cakupan, cabang, dan/atau fasilitas maupun jasa dan layanan perbankan baik di 
dalam negri maupun di luar negri, serta semakin besar penyertaan modal yang 
dimiliki oleh industri perbankan, maka semakin luas layanan jasa yang digunakan 
oleh perbankan tersebut. Selain itu, Semakin besar modal inti yang dimiliki oleh 
industri perbankan, maka semakin kompleks pula risiko yang dimiliki oleh bank 
tersebut. 

Bank tidak akan pernah lepas dari risiko, tetapi dengan dibentuknya API 
dan berjalannya 6 (enam) pilar tersebut secara konsisten dan 
berkesinambungan, maka industri perbankan di Indonesia secara keseluruhan 
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akan lebih tangguh dalam menghadapi risiko-risiko yang muncul pada dunia 
perbankan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 
18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
menyatakan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa 
tertentu. Dalam industri perbankan, risiko merupakan hal yang harus 
diperhitungkan dengan cermat agar dapat meminimalkan ketidakpastian atas 
kerugian yang dapat dihilangkan atau minimalisir (Hendro, dan Rahardja, 2014 : 
253). Risiko pada industri perbankan dapat dicegah dan/atau ditanggulangi 
apabila adanya penerapan manajemen risiko perbankan. Pemberian insentif 
terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko perbankan diberikan 
oleh Basel II. Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 
11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
terdapat 8 (delapan) risiko yang harus dikelola Bank. Kedelapan jenis risiko 
tersebut adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, 
Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis. 

Berdasarkan Basel I, dan II fokus untuk membahas beberapa jenis risiko 
yang dihadapi perbankan. Salah satu risiko yang dibahas oleh Basel I, dan Basel 
II, yaitu risiko kredit. Risiko kredit (credit risk) didefinisikan sebagai risiko kerugian 
yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty memenuhi 
kewajibannya (Abiola, and Olausi, 2014:296). Ditambahkan oleh Hasibuan 
(2009:175) bahwa risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat dari 
ketidakpastian dalam pengembaliannya. Oleh karena itu, risiko kredit perlu 
mendapat perhatian khusus dan serius, karena setiap rupiah yang tidak tertagih 
menjadi macet, yang kemudian menjadi masalah besar. Besarnya risiko kredit 
ditunjukkan dalam bentuk Non Performing Loan (NPL). NPL merupakan rasio 
keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian 
kredit dan investasi dana bank pada portofolio yag berbeda (Sukarno, dan 
Syaichu, 2006:49). Risiko kredit menjadi permasalahan bagi setiap bank yang 
pernah mengalami NPL yang cukup tinggi (IBI, Modul Sertifikasi Tingkat II 
General Banking, 2014). Semakin turun rasio NPL maka tingkat profitabilitas 
bank yang tercermin melalui ROA akan semakin buruk (Putri, 2013:9). Semakin 
tinggi pula rasio NPL, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan oleh karena itu bank 
harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya, sehingga 
berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Kasmir, 
2012). 

Risiko selanjutnya yang dibahas oleh Basel I, dan Basel II, yaitu risiko 
pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang terjadi pada perdagangan aset, dan 
liabilitas di mana terdapat perubahan nilai suku bunga, nilai tukar, dan harga 
asset lainnya (Saunders, dan Cornett, 2011:184). Risiko pasar dapat diproksikan 
dengan variabel Posisi Devisa Neto (PDN). Berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia (SEBI) No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, PDN merupakan 
bagian dari salah satu rasio keuangan yang mengatur tentang pengendalian 
posisi pengelolaan valas. Ditambahkan oleh Puspitasari (2009) bahwa rasio PDN 
digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valas karena fokus dalam 
manajemen valas pengelolaan ada pada pembatasan posisi keseluruhan 
masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valas dalam 
posisi yang terkendali. Dinyatakan pula oleh Rofiqoh dan Purwohandoko 
(2014:1159) semakin tinggi nilai PDN maka semakin baik kinerja bank, karena 
hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan aset valas. 

Selain dari Basel I, maupun Basel II, adapun jenis risiko yang dibahas oleh 
perbankan. Salah satu risiko yang dimaksud, yaitu risiko likuiditas. Risiko 
likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh setiap bank jika tidak mampu 
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memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (Idroes, 2008:55). LDR 
merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas bank (Dayu, 2015:3). 
Berdasarkan PBI No. 12/19/2010 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank 
Umum pada BI dalam Rupiah, dan Valas menetapkan LDR bank umum berada 
pada kisaran 78 – 100%. Semakin besar LDR, maka laba yang diperoleh bank 
akan semakin meningkat, maka dari itu kinerja keuangan bank semakin membaik 
pula (Puspitasari, 2009:98). 

Selanjutnya risiko yang spesifik dibahasa oleh Basel II, yaitu risiko 
operasional. Menurut Idroes (2008:22), risiko operasional didefinisikan sebagai 
risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, 
dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal. Untuk risiko operasional 
indikator yang digunakan adalah BOPO (Beban Operasional terhadap 
Pendapatan operasional) (Attar, et. al., 2014). BOPO menunjukkan kemampuan 
manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional. Rasio BOPO menunjukkan adanya risiko operasional yang 
ditanggung bank (Sukarno dan Syaichu, 2006:50). Semakin besar BOPO suatu 
bank menunjukkan semakin besar jumlah biaya operasi, sehingga cenderung 
akan menurunkan profitabilitas bank dan sebaliknya semakin kecil BOPO suatu 
bank menunjukkan semakin efisien, sehingga profitabilitas akan semakin tinggi 
(Thalib, 2016:119). 

Pada saat kini, para bankir menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi 
jasa-jasa keuangan bank harus dapat mengelola berbagai jenis risiko secara 
efektif agar dampak negatif tidak dapat terjadi dan menghindari atau 
menghilangkan kerugian yang besar akibat dari tidak dijalankannya manajemen 
risiko yang efektif dan disiplin. Sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 
18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
menyatakan bahwa bank secara individu maupun bank secara konsolidasi 
dengan perusahaan anak wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. 
Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam menilai 
tingkatan risiko, mengelola ketidakpastian, mengembangkan strategi 
pengelolaan risiko dan mitigasi risiko menggunakan sumber daya yang tersedia 
(Hendro, dan Rahardja, 2014:254). Penilaian risiko termasuk dalam salah satu 
pengukuran tingkat kesehatan bank. Berdasarkan SEBI No. 13/30/DPNP pada 
tanggal 16 Desember 2011, untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam 
memperoleh keuntungan digunakan rasio profitabilitas, di mana rasio 
profitabilitas yang dimaksud adalah ROA (Return on Asset). ROA adalah 
perhitungan laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. ROA merupakan rasio 
profitabilitas yang penting bagi bank karena digunakan untuk mengukur 
efektivitas perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan total 
aktivanya. Semakin besar ROA menunjukkan peningkatan profitabilitas bank 
(Agustiningrum, 2013:888). Maka dengan itu, dalam penelitian ini, rasio 
profitabilitas yang dimaksud dengan ROA diproksikan sebagai kinerja keuangan 
perbankan. Kinerja keuangan yang dihadapi atas produk dan/atau transaksi 
perbankan untuk masa yang akan datang dapat mempertimbangkan risiko (IBI, 
Modul Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1, 2015). 

2. LANDASAN TEORI
Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 menjelaskan bahwa 
bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat banyak. 
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/26/PBI/2012 tentang 
Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank menyatakan 
bahwa Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) adalah 
pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan 
modal inti yang dimiliki. 

Berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko bagi Bank Umum PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI 
No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan 
prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan 
mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum, POJK No. 18/POJK.03/2016 
tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,  dan  PBI No. 
11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menjelaskan bahwa Risiko 
adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu 

Kinerja keuangan adalah seberapa baik hasil yang dicapai oleh 
perusahaan dalam mencapai tujuan perekonomian, di mana tujuan 
perekonomian adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan ekonomi (Sukarno 
dan Syaichu, 2006:48). 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 
dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total aset bank yang 
bersangkutan (Dayu, 2015:3). 

Berdasarkan SEBI No. 13/24/DPNP tahun 2011, menjelaskan bahwa 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). 

NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank 
dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Yulianto, dan 
Sulistyowati, 2012:37). 

Berdasarkan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas PBI No. 
5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 
menyatakan bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca, dan rekening 
administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan 
dari kondisi pasar, termasuk perubahan harga option. 

PDN merupakan variabel proksi dari risiko pasar yang dilihat dari indikator 
risiko kurs mata uang. PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan 
valas karena fokus dalam manajemen valas pengelolaan ada pada pembatasan 
posisi keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor 
perdagangan valas dalam posisi yang terkendali (Puspitasari, 2009). 

Berdasarkan SEBI No. 13/24/DPNP/2011, risiko likuiditas adalah risiko 
akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 
sumber pendanaan arus kas, atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat 
diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

LDR termasuk dalam rasio kinerja bank untuk mengukur likuiditas bank 
dalam memenuhi kebutuhan dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk 
tabungan, giro, dan deposito (Sudiyatno, dan Suroso, 2010:130). 

Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 
serta POJK No. 11/POJK.03/2016 dan POJK No. 18/POJK.03/2016 menyatakan 
bahwa risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak 

Pengaruh Risiko Kredit..., Nerissa Eka Arviana, Ak.-IBS, 2016



7 
Indonesia Banking School 

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau 
adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. 

Rasio BOPO untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Attar, et.al, 
2014). 

Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset (ROA) 
NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Yulianto, dan 
Sulistyowati, 2012:37). Semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas 
kredit bank, dan mengindikasikan kinerja keuangan bank memburuk, dan 
sebaliknya jika semakin rendah NPL maka akan semakin baik kinerja bank 
(Puspitasari, 2009). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh NPL terhadap ROA menunjukkan hasil 
yang berbeda-beda. Hasil penelitian Yulianto, dan Sulistyowati (2012), Abiola, 
dan Olausi (2014) serta Romadloni, dan Herizon (2015) menunjukkan hasil 
penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 
ROA. Ditambahkan oleh hasil penelitian Sukarno, dan Syaichu (2006), serta 
Capriani, dan Dana (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA. Namun terdapat 
perbedaan hasil penelitian Puspitasari (2009), Mouri (2012), Eng (2013), 
Margaretha, dan Zai (2013), Putri (2013), Attar, et. al. (2014), Rofiqoh, dan 
Purwohandoko (2014), Susanto, dan Wiksuana (2014), Dewi, et. al. (2015), 
Gizaw, et. al. (2015), Widowati, dan Suryono (2015) serta Thalib (2016) 
menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL berpengaruh negatif signifikan 
terhadap variabel ROA. Ditambahkan oleh hasil penelitian Puspitasari (2008), 
Oktaviantari, dan Wiagustini (2013), Yuwono (2013), Ashar (2014), Dayu (2015), 
serta Maria (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel NPL 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 
Ho1 = Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Pengaruh Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap Return on Asset (ROA) 
Salah satu risiko pasar dapat diproksikan dengan variabel Posisi Devisa 

Neto (PDN). PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valas 
karena fokus dalam manajemen valas pengelolaan ada pada pembatasan posisi 
keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan 
valuta asing dalam posisi yang terkendali (Puspitasari, 2009). Dinyatakan pula 
oleh Rofiqoh dan Purwohandoko (2014) semakin tinggi nilai PDN maka semakin 
baik kinerja bank, karena hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan aset 
valas. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh PDN terhadap ROA menunjukkan 
hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Rofiqoh, dan Purwohandoko (2014) 
serta Romadloni, dan Herizon (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa 
variabel PDN berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA. Ditambahkan 
oleh hasil penelitian Puspitasari (2009) serta Yuwono (2013) menunjukkan hasil 
penelitian bahwa variabel PDN berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
variabel ROA. Namun terdapat perbedaan hasil penelitian Puspitasari (2008), 
PDN berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 
Ho2 = Posisi Devisa Neto (PDN) tidak berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) 
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Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset (ROA) 
LDR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas bank (Dayu, 

2015, hlm. 3). Menurut PBI No. 12/19/2010, menetapkan LDR bank umum 
berada pada kisaran 78 – 100%. LDR yang tinggi menunjukkan kesanggupan 
dan kesediaan bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya, sebaliknya 
rendahnya LDR menunjukkan bank tidak mampu berperan sebagai lembaga 
intermediasi sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut 
(Attar, et. al., 2014:12). Semakin tinggi LDR maka laba perusahaan mempunyai 
kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bahwa bank tersebut mampu 
menyalurkan kreditnya dengan optimal (Sukarno, dan Syaichu, 2006:48). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh LDR terhadap ROA menunjukkan hasil 
yang berbeda-beda. Hasil penelitian Sukarno, dan Syaichu (2006), Puspitasari 
(2009), Pasaribu, dan Sary (2011), Ramdany (2012), Margaretha, dan Zai 
(2013), Oktaviantari, dan Wiagustini (2013), Ashar (2014), serta Capriani, dan 
Dana (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel LDR berpengaruh 
positif signifikan terhadap variabel ROA. Ditambahkan hasil penelitian Sudiyatno, 
dan Suroso (2010), Defri (2012), Mouri (2012), Sudiyatno, dan Fatmawati (2013), 
Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), Dewi, et. al. (2015), Maria (2015), Widowati, 
dan Suryono (2015), serta Thalib (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa 
variabel LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA.Namun 
terdapat perbedaan hasil penelitian Eng (2013) menunjukkan hasil bahwa 
variabel LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel ROA. 
Ditambahkan oleh hasil penelitian Puspitasari (2008), Dayu (2015), serta 
Romadloni, dan Herizon (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel 
LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 
Ho3 = Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Return on Asset (ROA) 
Indikator yang digunakan untuk risiko operasional adalah BOPO (Beban 

Operasional terhadap Pendapatan operasional) (Attar, et. al., 2014). Semakin 
besar BOPO suatu bank menunjukkan semakin besar jumlah biaya operasi, 
sehingga cenderung akan menurunkan profitabilitas bank dan sebaliknya 
semakin kecil BOPO suatu bank menunjukkan semakin efisien, sehingga 
profitabilitas akan semakin tinggi (Thalib, 2016:119). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel BOPO terhadap variabel ROA 
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Ramdany (2012), serta 
Romadloni, dan Herizon (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel 
BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROA. Ditambahkan hasil 
penelitian Eng (2013), dan Ashar (2014) menunjukkan hasil penelitian bahwa 
variabel BOPO berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA. 
Namun terdapat perbedaan hasil Sukarno, dan Syaichu (2006), Puspitasari 
(2008), Puspitasari (2009), Sudiyatno, dan Suroso (2010), Defri (2012), Mouri 
(2012), Margaretha, dan Zai (2013), Oktaviantari, dan Wiagustini (2013), 
Sudiyatno, dan Fatmawati (2013), Wibowo, dan Syaichu (2013), Yuwono (2013), 
Attar et. al. (2014), Susanto, dan Wiksuana (2014), Maria (2015), Capriani, dan 
Dana (2016), serta Thalib (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel 
BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel ROA. 
Ha4 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) 
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perbankan di Indonesia. Data 

pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2012 – 2015. Adapun 
data runtun waktu menggunakan periode per triwulan. 

Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 

N
O VARIABEL PENGUKURAN 

SKALA 
PENGUKU

RAN 

1 
Return on Asset 
(ROA) 

ROA

=  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

Rasio 

2 
Non Performing 
Loan (NPL) 

NPL

=  
Total Kredit Bermasalah

Total Seluruh Kredit
 x100% 

Rasio 

3 
Posisi Devisa Neto 
(PDN) 

PDN 

=  

(Aktiva + Rekening Adm. Aktiva) −
(Pasiva + Rekening Adm. Pasiva)

Modal Bank
 x 100%

Rasio 

4 
Loan to Deposit 
Ratio (LDR) 

 LDR 

=  
Total Kredit

Total Dana Pihak Ke 3
 x 100% 

Rasio 

5 

Biaya Operasional 
terhadap 
Pendapatan 
Operasional (BOPO) 

BOPO

=  
Total Biaya Operasional

Total Pendapatan Operasional
𝑥100%

Rasio 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear. 
Berikut ini merupakan bentuk model yang digunakan sebagai berikut: 

ROA = α + β1 NPLit + β2 PDNit + β3 LDRit + β4 BOPOit + eit 
Di mana: 

ROA = Return On Assets 
NPL  = Non Performing Loan  
LDR  = Loan to Deposit Ratio 
PDN = Posisi Devisa Neto  
BOPO = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
α  = Konstanta 
β1 – β4 = Koefisien Regresi 
i  = Bank 
t  = Periode waktu 
e = Error 

Persamaan penelitian di atas dilakukan uji chow, dan uji hausman untuk 
mendapatkan hasil regresi data panel terbaik (Widarjono, 2009:72 dan 244). Uji 
normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera (Winarno, 
2011:5.37). Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 
Menurut Gujarati (2006:61) uji multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan 
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linier antar variabel independen. Menurut Gujarati (2007:82) uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk 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. Menurut Gujarati (2007:112) uji 
autokorelasi dapat didefinisikan sebagai uji korelasi antara anggota observasi 
tergantung pada cross section maupun time series. 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.1 

Penentuan Sampel 
NO Kriteria Sampel Jumlah 

1 
Bank yang termasuk Bank Umum tahun 2012 – 
2015 

152 

2 Bank kategori BUKU 3, dan 4 19 

3 
Bank benar-benar masih beroperasi pada periode 
tahun 2012 – 2015 

19 

4 
Bank telah terdaftar di BEI sejak tahun 2012 atau 
sebelumnya 

14 

5 
Bank Umum yang masuk dalam kategori Bank 
Persero, dan Bank Devisa 

13 

6 
Bank tidak memiliki data secara lengkap (Laporan 
Keuangan, dan GCG) 

- 

7 Bank yang di outlayer 1 

Jumlah sampel akhir 12 

Periode pengamatan (tahunan-kuartal) 
3 Tahun 
(4 kuartal per tahun) 

Jumlah pengamatan 192 

Sumber: Data diolah penulis (2016) 

Tabel 4.2 
Sampel Penelitian 

NO Bank Umum Kategori Usaha (BUKU 3, dan 4) 
1 PT Bank Central Asia, Tbk. (_BBCA) 

2 PT Bank Bukopin, Tbk, (_BBKP) 

3 PT Bank Negara Indonesia, Tbk (_BBNI) 

4 PT Bank Rakyat Indonesia (_BBRI) 

5 PT Bank Tabungan Negara, Tbk. (_BBTN) 

6 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (_BMRI) 

7 PT Bank CIMB Niaga, Tbk. (_BNGA) 

8 PT Maybank Indonesia, Tbk. (_BNII) 

9 PT Bank Permata, Tbk. (_BNLI) 

10 PT Bank Mega, Tbk. (_MEGA) 

11 PT Bank OCBC NISP, Tbk. (_NISP) 

12 PT Pan Indonesia, Tbk. (_PNBN) 

Sumber: www.infobanknews.com 

Analisis Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return on Asset 
(ROA) 
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Risiko kredit bank yang diproksikan dengan rasio Non Performing Loan 
(NPL) bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah negatif terhadap kinerja 
keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) Bank 
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015. 
Rasio NPL yang meningkat menunjukkan banyaknya kredit pihak debitur yang 
tidak dapat membayar secara kontinu pinjaman kreditnya. Sehingga hal tersebut 
dapat menyebabkan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva 
produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. 
Kerugian bank dapat diindikasikan karena nilai ROA yang menurun karena NPL 
yang meningkat. Hal tersebut menggambarkan bank memiliki performa yang 
buruk, menciptakan image yang tidak baik, dan menjadi diragukan oleh 
masyarakat. Sehingga, kredibilitas bank tersebut dapat turun dimata masyarakat. 
Hasil penelitian ini didukung oleh Puspitasari (2008), Yuwono (2013), Ashar 
(2014), Dayu (2015), dan Maria (2015) di mana hasil menunjukkan bahwa 
variabel NPL tidak berpengaruh terhadap ROA yang merupakan ukuran kinerja 
keuangan bank. 

Analisis Pengaruh Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap Return on Asset 
(ROA) 

Risiko pasar bank yang diproksikan dengan rasio Posisi Devisa Neto 
(PDN) bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah negatif terhadap kinerja 
keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) Bank 
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015. 
Rasio PDN meningkat karena kewajiban valas yang ditanggung bank lebih tinggi 
dibandingkan dengan posisi aktiva valas yang dimiliki, dan pada periode tersebut 
nilai tukar rupiah melemah. Hal tersebut menyebabkan risiko pasar dalam 
perbankan meningkat. semakin tinggi nilai PDN maka semakin baik kinerja bank, 
karena hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan aset valas. Oleh karena 
itu, dalam memudahkan penelitian ini maka rasio Posisi Devisa Neto (PDN) 
digunakan peneliti sebagai proksi yang menggambarkan risiko pasar dalam 
bank. Jika pengelolaan risiko pasar dalam setiap bank dapat berjalan dengan 
baik, maka bank dapat menghadapi risiko yang semakin tinggi pula. Sehingga 
hal tersebut dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 
bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDN maka semakin baik kinerja bank, karena 
hal tersebut akan berdampak bagi peningkatan aset valas. Hasil penelitian ini 
didukung oleh Puspitasari (2008) di mana hasil menunjukkan bahwa variabel 
PDN tidak berpengaruh tehadap ROA yang merupakan ukuran kinerja keuangan 
bank. 

Analisis Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset 
(ROA) 

Risiko likuiditas bank yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit 
Ratio (LDR) bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah positif terhadap 
kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) 
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 
2015. Semakin tinggi LDR, maka menunjukkan kesanggupan, dan kesediaan 
bank untuk mengatasi persoalan likuiditasnya, namun sebaliknya dengan 
semakin rendahnya LDR menunjukkan bahwa bank tidak mampu berperan 
sebagai lembaga intermediasi karena hal tersebut diindikasikan dengan 
menurunnya kinerja keuangan perbankan (ROA), sehingga hilangnya 
kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Hasil penelitian ini didukung oleh 
Sudiyatno, dan Suroso (2010), Defri (2012), Mouri (2012), Sudiyatno, dan 
Fatmawati (2013), Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), Dewi, et. al. (2015), 
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Maria (2015), Widowati, dan Suryono (2015), serta Thalib (2016) di mana hasil 
menunjukkan bahwa variabel LDR tidak berpengaruh tehadap ROA yang 
merupakan ukuran kinerja keuangan bank. 

Analisis Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) terhadap Return on Asset (ROA) 

Risiko operasional bank yang diproksikan dengan rasio Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank memiliki pengaruh dengan segi 
arah negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan rasio 
Return on Asset (ROA) Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 
4 periode 2012 – 2015. Risiko operasional yang diproksikan dengan variabel 
BOPO digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin 
tinggi rasio BOPO berarti semakin tidak efisien biaya operasional yang 
dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank untuk 
memperoleh laba semakin kecil.Hasil penelitian ini didukung oleh Sukarno, dan 
Syaichu (2006), Puspitasari (2008), Puspitasari (2009), Sudiyatno, dan Suroso 
(2010), Defri (2012), Mouri (2012), Margaretha, dan Zai (2013), Oktaviantari, dan 
Wiagustini (2013), Sudiyatno, dan Fatmawati (2013), Wibowo, dan Syaichu 
(2013), Yuwono (2013), Attar et. al. (2014), Susanto, dan Wiksuana (2014), 
Maria (2015), Capriani, dan Dana (2016), serta Thalib (2016) di mana hasil 
menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan tehadap 
ROA yang merupakan ukuran kinerja keuangan bank. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil 

penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Risiko kredit bank yang diproksikan dengan rasio Non Performing Loan (NPL)

bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah negatif terhadap kinerja
keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) Bank
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015.
Hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila rasio NPL yang dimiliki bank
menurun, maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan akan meningkat,
begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat konstan;

2. Risiko pasar bank yang diproksikan dengan rasio Posisi Devisa Neto (PDN)
bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah negatif terhadap kinerja
keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) Bank
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015.
Hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila rasio PDN yang dimiliki bank
menurun, maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan akan
meningkat,begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat konstan
dengan asumsi variabel lain bersifat konstan;

3. Risiko likuiditas bank yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio
(LDR) bank tidak berpengaruh, dan memiliki segi arah positif terhadap kinerja
keuangan bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) Bank
Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015.
Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila rasio LDR meningkat, maka
kinerja keuangan bank yang dihasilkan akan meningkat, begitupun sebaliknya
dengan asumsi variabel lain bersifat konstan; dan

4. Risiko operasional bank yang diproksikan dengan rasio Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bank memiliki pengaruh dengan
segi arah negatif terhadap kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan
rasio Return on Asset (ROA) Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
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(BUKU) 3, dan 4 periode 2012 – 2015. Hubungan negatif menunjukkan bahwa 
apabila rasio BOPO menurun, maka kinerja keuangan bank yang dihasilkan 
akan meningkat, begitupun sebaliknya dengan asumsi variabel lain bersifat 
konstan. 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, 
sebagai berikut: 
1. Bagi investor, dan calon investor Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha

(BUKU) 3, dan 4 yang menjadi sampel pada penelitian ini agar dapat
memperhatikan nilai rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional yang merupakan proksi dari variabel risiko operasional bank
selama satu periode ke periode selanjutnya sebagai acuan pengambilan
keputusan investasi karena variabel tersebut telah terbukti memiliki pengaruh
kinerja keuangan;

2. Bagi BUKU 3, dan 4 yang menjadi sampel pada penelitian ini agar dapat
memperhatikan nilai rasio BOPO yang merupakan proksi dari variabel risiko
operasional bank selama satu periode ke periode berikutnya sebagai acuan
dalam menentukan kebijakan manajemen bank karena variabel terssebut
telah terbukti memiliki pengaruh kinerja keuangan secara signifikan;

3. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa
dengan menggunakan variabel-variabel tambahan yang menggambarkan
ukuran risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik dan risiko kepatuhan
bank. Selain itu, sampel yang digunakan dapat dikembangkan menjadi BUKU
1 sampai dengan 4, maupun jenis bank lainnya, dan periode waktu yang
berbeda dari penelitian ini.
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LAMPIRAN I (HASIL UJI PENELITIAN) 
1. Output Statistik Deskriptif

ROA NPL PDN LDR BOPO 
Mean 0.023337 0.022177 0.022780 0.860996 0.778857 

Median 0.019400 0.021450 0.016250 0.873000 0.797650 

Maximum 0.051500 0.050100 0.106300 1.105800 0.988600 

Minimum 0.001600 0.003800 0.000700 0.523900 0.599300 

Std. Dev. 0.011566 0.010454 0.020585 0.109173 0.100638 

Skewness 0.488840 0.560068 1.527059 
-

0.355399 
-

0.107677 

Kurtosis 2.602168 3.168659 5.174251 3.607275 1.989111 

Jarque-Bera 8.913023 10.26521 112.4401 6.992129 8.546196 

Probability 0.011603 0.005901 0.000000 0.030316 0.013939 

Sum 4.480800 4.258000 4.373700 165.3112 149.5405 

Sum Sq. Dev. 0.025548 0.020872 0.080931 2.276496 1.934441 

Observations 192 192 192 192 192 

2. Output Uji Chow

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

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 44.335954 (11,176) 0.0000 
Cross-section Chi-square 254.849176 11 0.0000 
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Cross-section fixed effects test equation: 
Dependent Variable: ROA 
Method: Panel Least Squares 
Date: 11/17/16   Time: 10:27 
Sample: 2012Q1 2015Q4 
Periods included: 16 
Cross-sections included: 12 
Total panel (balanced) observations: 192 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NPL 0.134274 0.024558 5.467552 0.0000 
PDN 0.070823 0.010720 6.606618 0.0000 
LDR -0.004751 0.002146 -2.213688 0.0281 

BOPO -0.116243 0.002449 -47.47330 0.0000 
C 0.113374 0.002263 50.09712 0.0000 

R-squared 0.935456   Mean dependent var 0.023338 
Adjusted R-squared 0.934076  S.D. dependent var 0.011566 

S.E. of regression 0.002970   Akaike info criterion 
-

8.775131 

Sum squared resid 0.001649   Schwarz criterion 
-

8.690300 

Log likelihood 847.4126   Hannan-Quinn criter. 
-

8.740774 
F-statistic 677.5660   Durbin-Watson stat 0.401653 
Prob(F-statistic) 0.000000 

3. Output Uji Hausman

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

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

Cross-section random 16.497956 4 0.0024 

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

NPL -0.037995 -0.020664 0.000113 0.1031 
PDN 0.002136 0.005470 0.000002 0.0230 
LDR 0.007532 0.006006 0.000001 0.1425 

BOPO -0.099472 -0.101503 0.000001 0.0413 
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Cross-section random effects test equation: 
Dependent Variable: ROA 
Method: Panel Least Squares 
Date: 11/17/16   Time: 10:28 
Sample: 2012Q1 2015Q4 
Periods included: 16 
Cross-sections included: 12 
Total panel (balanced) observations: 192 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.095122 0.003031 31.38240 0.0000 
NPL -0.037995 0.030194 -1.258337 0.2099 
PDN 0.002136 0.008104 0.263564 0.7924 
LDR 0.007532 0.002764 2.725060 0.0071 

BOPO -0.099472 0.002996 -33.19955 0.0000 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.982884   Mean dependent var 0.023338 
Adjusted R-squared 0.981425  S.D. dependent var 0.011566 

S.E. of regression 0.001576   Akaike info criterion 
-

9.987887 

Sum squared resid 0.000437   Schwarz criterion 
-

9.716429 

Log likelihood 974.8372   Hannan-Quinn criter. 
-

9.877945 
F-statistic 673.7929   Durbin-Watson stat 0.797981 
Prob(F-statistic) 0.000000 

4. Output Uji Normalitas
a. Sebelum Outlier

0
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30

35

-0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Series: Standardized Residuals

Sample 2012Q1 2015Q4

Observations 208

Mean  -6.49e-17

Median  -0.000785

Maximum 0.015645

Minimum -0.007654

Std. Dev. 0.004026

Skewness 1.014644

Kurtosis 4.065656

Jarque-Bera  45.53147

Probability  0.000000
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b. Setelah Outlier

5. Output Uji Multikolinearitas

NPL PDN LDR BOPO 
NPL 1.000000 

PDN -0.127638 1.000000 

LDR 0.382415 -0.086412 1.000000 

BOPO 0.451195 0.101984 0.259879 1.000000 

6. Output Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RESID2)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/17/16   Time: 10:54

Sample: 2012Q1 2015Q4

Periods included: 16

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 192

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NPL 28.07174 38.63106 0.726662 0.4684 

PDN -11.90971 10.36889 -1.148600 0.2523 

LDR -3.230652 3.536023 -0.913640 0.3622 

BOPO 6.283885 3.833359 1.639263 0.1029 

C -15.01767 3.877951 -3.872579 0.0002 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.181655     Mean dependent var -12.55376 

Adjusted R-squared 0.111910     S.D. dependent var 2.139956 

S.E. of regression 2.016664     Akaike info criterion 4.320421 

Sum squared resid 715.7802     Schwarz criterion 4.591879 

Log likelihood -398.7605     Hannan-Quinn criter. 4.430364 

F-statistic 2.604548     Durbin-Watson stat 1.913073 

Prob(F-statistic) 0.001470 

0

4

8

12

16

20

-0.0050 -0.0025 0.0000 0.0025

Series: Standardized Residuals

Sample 2012Q1 2015Q4

Observations 192

Mean   0.000000

Median   0.000149

Maximum  0.003872

Minimum -0.005732

Std. Dev.  0.001513

Skewness -0.218948

Kurtosis 3.481134

Jarque-Bera 3.385942

Probability 0.183972
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7. Output Uji Autokorelasi
a. Sebelum AR(1)

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 11/17/16   Time: 10:26

Sample: 2012Q1 2015Q4

Periods included: 16

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 192

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NPL -0.037995 0.030194 -1.258337 0.2099 

PDN 0.002136 0.008104 0.263564 0.7924 

LDR 0.007532 0.002764 2.725060 0.0071 

BOPO -0.099472 0.002996 -33.19955 0.0000 

C 0.095122 0.003031 31.38240 0.0000 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.982884     Mean dependent var 0.023338 

Adjusted R-squared 0.981425     S.D. dependent var 0.011566 

S.E. of regression 0.001576     Akaike info criterion -9.987887 

Sum squared resid 0.000437     Schwarz criterion -9.716429 

Log likelihood 974.8372     Hannan-Quinn criter. -9.877945 

F-statistic 673.7929     Durbin-Watson stat 0.797981 

Prob(F-statistic) 0.000000 

b. Setelah AR(1)
Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 11/17/16   Time: 10:58

Sample (adjusted): 2012Q2 2015Q4

Periods included: 15

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 180

Convergence achieved after 7 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NPL -0.029629 0.029674 -0.998507 0.3195 

PDN -0.006583 0.006227 -1.057106 0.2920 

LDR 0.001001 0.002304 0.434346 0.6646 

BOPO -0.103920 0.003513 -29.58018 0.0000 

C 0.104247 0.003317 31.43065 0.0000 

AR(1) 0.646187 0.057496 11.23880 0.0000 
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Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 0.990327     Mean dependent var 0.023174 

Adjusted R-squared 0.989378     S.D. dependent var 0.011668 

S.E. of regression 0.001203     Akaike info criterion -10.51908 

Sum squared resid 0.000236     Schwarz criterion -10.21753 

Log likelihood 963.7174     Hannan-Quinn criter. -10.39681 

F-statistic 1043.027     Durbin-Watson stat 2.071382 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots       .65 
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