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ABSTRAK 

Dalam laporan keuangan terdapat informasi keuangan dan informasi non 

keuangan. Berdasarkan informasi tersebut dapat dilakukan sebuah penilaian 

kinerja. Penelitian ini menguji diversifikasi pendapatan sebagai faktor keuangan 

dan diversitas manajemen sebagai faktor non keuangan yang berdampak pada 

profitabilitas bank (ROA). Diversitas manajemen diukur berdasarkan gender, latar 

belakang pendidikan, dan masa kerja dewan direksi. Sampel yang digunakan 

adalah sebanyak 25 bank yang terdaftar di BEI dengan periode 2010 – 2014. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa diversitas gender dan diversifikasi pendapatan 

tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan diversitas latar belakang pendidikan 

dan diversitas masa kerja berpengaruh terhadap ROA. 

Kata Kunci: ROA, Teori Manajemen Strategi, Diversitas Manajemen, dan 

Diversifikasi Pendapatan  
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ABSTRACT  

 In the financial statements contained financial information and non-

financial information. Based on that information to do a performance assessment. 

This study examined the revenue diversification as financial factors and diversity 

of management as a non-financial factors that have an impact on bank 

profitability (ROA). Diversity of management is measured by gender, educational 

background, and tenure board of directors. The samples used were as 25 banks 

listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period 2010 - 2014. The 

results showed that the diversity of gender and income diversification has no 

effect on ROA, while the diversity of educational backgrounds and diversity of 

tenure effect on ROA . 

Keywords: ROA, Strategy Management Theory, Diversity Management and 

Revenue Diversification 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peran lembaga keuangan dalam perekonomian suatu negara begitu 

penting. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat membutuhkan peran 

lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, dengan peran yang sangat penting 

tersebut sehingga diperlukan pengukuran yang tepat agar dapat menciptakan 

lembaga keuangan yang memiliki tingkat pendapatan tinggi sehingga mampu 

mendorong peningkatan perekonomian yang baik bagi negara. Salah satu lembaga 

keuangan yang berperan aktif adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya berupa menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit.  

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran sebagai 

lembaga intermediasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat 

yang kekurangan dana. Dalam UU Nomor 10 Tahun  1998 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian bank itu sendiri adalah 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
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Untuk mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan 

perbankan, dibutuhkan suatu informasi yang dapat digunakan dalam mengambil 

suatu kesimpulan. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang dapat 

digunakan oleh para pengguna dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya 

laporan  keuangan ini, para pengguna dapat menilai kinerja suatu perusahaan. 

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) Tahun 2008, 

menyatakan bahwa “Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan. Selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan 

keputusan”. Data yang disajikan dalam laporan keuangan juga tidak hanya 

mencakup informasi keuangan saja, melainkan informasi nonkeuangan yang 

memiliki informasi penting bagi para pengguna. 

Untuk mengukur profitabilitas perusahaan baik bank maupun perusahaan 

non-bank dapat diukur dengan menggunakan beberapa pengukuran. Rasio 

keuangan profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar tingkat pengembalian atas suatu investasi bagi perusahaan (Kieso, 

2013). Dengan menggunakan rasio ini, terdapat dua hal yang mungkin dapat 

diukur, yaitu berkaitan dengan pengendalian biaya yang dikeluarkan perusahaan, 

dan mengukur efektifitas manajemen aset dalam menghasilkan penjualan (Keown, 

2011).  

Pengukuran profitabilitas antara lain banyak dilakukan dengan 

menggunakan: Gross Profit Margin, Operating Profit Margin (OPM), Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) (Keown, 
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2011). Kunci untuk mencapai suatu kinerja yang tinggi adalah dengan mengukur 

tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola aset (Subramanyam, 2010). Oleh 

karena itu, pengukuran kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Return On Assets (ROA). 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Faktor keuangan bukanlah satu-satunya yang dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan. Diversitas atau keragaman suatu manajemen sebagai salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Saat ini, kedudukan wanita 

dalam direktur mulai menunjukkan keberadaannya. Kedudukan wanita dalam 

beberapa negara seperti Australia, Kanada, Jepang, dan Eropa dalam suatu 

perusahaan disetimasikan sebesar 8,7%, 10,6%, 0,4%, dan 8% (Adams dan 

Fereira, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini kekuatan antara wanita dan 

laki-laki sudah tidak menemukan adanya kesenjangan. Adapun berdasarkan data 

yang sudah diolah, dihasilkan untuk kedudukan dewan direksi yang berjenis 

kelamin wanita pada beberapa perbankan selama 5 periode terakhir adalah sebagai 

berikut: 

Nama 
Bank 

Kedudukan Wanita dalam Dewan Direksi 
2010 2011 2012 2013 2014 

BCA 11% 10% 10% 10% 10% 
BNI 9% 9% 9% 10% 10% 
BRI 10% 9% 9% 9% 9% 
Mandiri 9% 9% 9% 9% 10% 
Danamon 27% 25% 27% 27% 33% 

Sumber: laporan tahunan bank, data diolah 

Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini dunia karir sudah mulai mampu 

menerima adanya keragaman dalam komposisi karyawan suatu perusahaan. 
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Keragaman suatu manajemen sangatlah luas. Keragaman bukan hanya dapat 

diukur melalui keberadaan gender saja melainkan juga dengan beberapa bentuk 

keragaman. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan 

keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas 

yang mungkin dimiliki para pekerjanya (Robbins, 2015). Karakteristik biografis 

seperti umur, jenis kelamin, ras, disabilitas, dan lama bekerja adalah beberapa 

perbedaan yang nyata pada para pekerja (Robbins, 20015). Untuk tujuan agar 

tidak meluasnya informasi, sehingga dalam penelitian ini keragaman manajemen 

diukur dari keragaman gender, latar belakang pendidikan, dan masa kerja. Studi 

empiris mengenai keragaman manajemen sudah banyak dilakukan di negara-

negara maju. Akan tetapi, penelitian di negara berkembang khususnya Indonesia 

masih sangat terbatas (Toyyibah, 2012).  

Perdebatan terjadi atas penelitian yang berhubungan dengan keragaman 

manajemen. Muller (2010) berpendapat bahwa keragaman pada dewan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi, keragaman gender, tidak 

mendapatkan bukti yang kuat untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

(Hussein, 2010). Sedangkan, penelitian yang dilakukan (Miller, 2014) 

mendapatkan bahwa keragaman berdampak pada dua hal, yaitu dapat mendorong 

atau menghambat perubahan strategi tergantung pada kinerja dan kekuatan direksi 

wanita.  

Dunia karir saat ini sudah banyak mengalami perubahan yang begitu pesat. 

Wanita memiliki tingkat ketekunan, ketelitian, dan penuh pertimbangan yang 

lebih tinggi dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan pria dalam memutuskan 
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sesuatu cenderung cepat, dan memiliki pikiran-pikiran logis. Apabila keragaman 

ini disatukan, tentu akan menghasilkan suatu kinerja yang baik bagi perusahaan. 

Sehingga, kedudukan antara pria dan wanita dapat dikatakan sama. Sebuah 

penelitian menemukan adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh negara 

Norwegia pada beberapa tahun terakhir menyatakan bahwa wanita memiliki 

kedudukan sebesar 40% untuk menjadi direktur perusahaan (Ahern, 2011). Studi 

baru menjelaskan bahwa nilai yang diperoleh wanita setidaknya lebih tinggi 

dibandingkan pria (Robbins, 2015).  

Pada negara maju, penelitian yang berkaitan dengan keragaman 

manajemen sudah banyak dilakukan. Keragaman gender memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja keuangan dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam 

meningkatkan harga saham (Carter, 2008). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan 

oleh (Adams, 2008) menyatakan bahwa keragaman jenis kelamin berdampak 

negatif bagi kinerja perusahaan. Sedangkan keragaman jenis kelamin memiliki 

pengaruh yang rendah bagi kinerja keuangan (Rampling, 2011). Penelitian yang 

sudah dilakukan di Indonesia (Toyyibah, 2012) berpendapat bahwa wanita dalam 

kedudukannya sebagai anggota dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

bagi perusahaan. Pendapat lain dikemukakan (Darmadi, 2010) bahwa wanita 

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Latar belakang pendidikan merupakan faktor lain keragaman manajemen 

dalam meningkatkan kinerja keuangan. Semakin beragamnya tinggi tingkat 

pendidikan para pekerja akan mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang dapat 

mendukung kinerja perusahaan. Dengan ilmu yang beragam, strategi yang dipilih 
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dalam menjalankan aktivitas perusahaan akan semakin baik dan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pendidikan dengan derajat pascasarjana 

serta universitas bergengsi terbukti memiliki efek yang signifikan terhadap 

profitabilitas suatu perusahaan (Darmadi, 2013). Selain itu, tingkat pendidikan 

juga memiliki pengaruh atas keberlangsungan perusahaan dalam jangka pendek 

(Mahadeo, 2012). Namun, terjadi perdebatan atas hasil penelitian yang dilakukan. 

(Gottesman, 2010) menjelaskan bahwa pengaruh yang disebabkan oleh tingkat 

pendidikan tidak terbukti secara signifikan terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Hal ini juga didukung oleh (Bhagat, 2014) yang berpendapat bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan CEO terhadap kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Selain keragaman jenis kelamin dan tingkat pendidikan, keragaman masa 

kerja juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Masa kerja seseorang 

menunjukkan tingkat kontribusi terhadap perusahaan. Semakin lama masa kerja 

seseorang, maka akan menunjukkan bahwa kontribusi dan tanggungjawab yang 

dimiliki untuk perusahaan semakin tinggi (Robbins, 2015). Semakin lamanya 

seseorang bekerja menunjukkan bahwa kesesuaian terhadap lingkungan kerjanya 

semakin baik dan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik pula. 

Kepuasan kerja seseorang dapat diukur melalui masa kerja, dan saat seseorang 

merasa puas atas hasil kerjanya akan berdampak pada semakin kecil 

kemungkinannya untuk keluar (Robbins, 2015). Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Toyyibah, 2012) mengungkapkan bahwa masa 

jabatan yang dipegang oleh seorang dewan berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan. Sehingga, menunjukkan bahwa masa kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi peneliti lain (Huang, 2013) menyatakan 

bahwa masa kerja direktur dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai 

perusahaan dan keputusan perusahaan.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan dan diukur dengan 

keuangannya adalah dengan menggunakan diversifikasi pendapatan. Diversifikasi 

pendapatan merupakan suatu pendapatan yang diperoleh atas diversifikasi produk-

produk perbankan. Berikut adalah data penerimaan pendapatan yang dihasilkan 

oleh beberapa perbankan dalam 5 periode terakhir: 

Nama 
Bank 

Jumlah Pendapatan Non Bunga (dalam jutaan rupiah) 
2010 2011 2012 2013 2014 

BCA (2.212.393) 5.994.872 6.375.833 7.947.074 9.023.976 
BNI 7.044.087 7.601.475 8.445.813 9.440.904 10.715.356 
BRI 5.544.533 5.775.975 8.389.732 8.348.459 9.299.140 
Mandiri 8.432.817 11.768.351 11.897.822 14.686.637 14.687.815 
Bank Panin 1.361.746 2.110.291 1.828.610 1.352.376 1.878.122 

Sumber: laporan tahunan bank, data diolah 

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pendapatan yang 

diperoleh bank atas produk perbankan (non bunga) rata-rata mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan atas produk 

perbankan mendapatkan respon yang baik dalam masyarakat. Diversifikasi 

produk ini dalam laporan keuangan diungkapkan dalam laporan laba rugi yang 

termasuk ke dalam pendapatan non bunga (fee based income). Apabila pendapatan 

non bunga yang diperoleh semakin tinggi, akan berdampak pada jumlah 

pendapatan yang diperoleh semakin tinggi pula. Hal ini akan berdampak pada 

penilaian kinerja keuangan yang baik. Pendapatan non bunga ini mulai 
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dikembangkan dengan tujuan untuk mengendalikan cost of loanable fund dan 

mengurangi harapan pendapatan atas bunga kredit (Adiyanti, 2013).  

Saat ini, perbankan mulai berkembang dengan memberikan jasa terhadap 

kartu plastik elektonik (e-card) yang dapat digunakan untuk transaksi. Tren ini 

rata-rata mengalami peningkatan dalam periode 2007 – 2018 pada bank umum 

milik negara (Priyatmoko, 2014). Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya pendapatan non bunga 

bagi kinerja keuangan. (Sanya, 2010) berpendapat bahwa pendapatan non bunga 

berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dikemukakan hasilnya bahwa suatu profitabilitas perusahaan 

dipengaruhi oleh pendapatan non bunga dan berarah positif (Sianipar, 2014) dan 

(Mamun, 2015). Akan tetapi penelitian lain mengungkapkan bahwa semakin 

tinggi tingkat diversifikasi pendapatan berdampak pada semakin rendahnya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan (Oweis, 2012). Hal ini juga 

dibuktikan oleh penelitian disejumlah bank Australia yang menemukan adanya 

kerugian jika tingkat diversifikasi semakin tinggi (Edirisuriya, 2013). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan dilakukan untuk mengukur 

kinerja keuangan perbankan. Penelitian ini berupa kombinasi dari peneliti-peneliti 

sebelumnya (Muller, 2014), (Sanya, 2010) serta (Darmadi, 2013). Differensiasi 

dari penelitian ini adalah observasi pengamatan yang dilakukan di Indonesia dan 

hanya berfokus pada perusahaan perbankan saja. Dengan adanya berpedoman 

pada penelitian-penelitian terdahulu, sehingga penulis akan melakukan pengujian 

empiris yang berjudul: “Diversitas Manajemen dan Diversifikasi Pendapatan 
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sebagai Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi Empiris 

pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2010 – 2014)” dalam penelitian 

ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah keragaman jenis kelamin manajemen berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan periode 2010 - 2014? 

2. Apakah keragaman latar belakang pendidikan manajemen berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2010 - 2014? 

3. Apakah keragaman masa jabatan manajemen berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan periode 2010 - 2014? 

4. Apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perbankan periode 2010 – 2014? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh yang 

ditimbulkan akibat adanya keberagaman jenis kelamin manajemen 

terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2010 – 2014. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh yang 

ditimbulkan akibat adanya keberagaman latar belakang pendidikan 
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manajemen terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2010 – 

2014. 

3. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh yang 

ditimbulkan akibat adanya keberagaman masa jabatan manajemen 

terhadap kinerja keuangan perbankan periode 2010 – 2014. 

4. Memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh yang 

ditimbulkan akibat adanya diversifikasi pendapatan terhadap kinerja 

keuangan perbankan periode 2010 – 2014. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang  faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas yang bukan hanya 

diukur melalui keuangannya saja, melainkan dari faktor non-keuangan. 

Salah satu faktor keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

perbankan dapat diukur melalui diversifikasi pendapatan sedangkan 

untuk faktor non keuangan dapat diukur melalui diversitas manajemen. 

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan 

mengerti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perbankan. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan baru bagi para 

pengguna laporan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
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profitabilitas perbankan yang dilihat bukan hanya dari segi 

keuangannya saja, tetapi juga dari faktor non-keuangan yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga, 

penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada seorang calon 

investor dapat melakukan analisis profitabilitas perusahaan yang 

sahamnya akan diperjualbelikan di pasar modal. Melalui informasi ini, 

pengguna dapat menilai suatu perbankan dalam kinerjanya sehingga 

calon investor dapat melakukan portofolio investasi secara bijaksana. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membeli atau 

menjual saham perbankan dalam pasar modal. 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian empiris ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-

masing berisi tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

yang terkandung batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian 

dan hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan 

masalah yang diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab IV 

yang diambil dari berbagai macam literatur.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Komponen bab III berisi tentang variabel penelitian baik variabel 

dependen, variabel independen yang akan diambil dari operasional tentang 

semua variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan analisis data serta pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini akan 

disampaikan pula kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi pihak-pihak yang 

terkait mengenai permasalahan tersebut.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Teori Manajemen Strategi (Management Strategic Theory)  

Manajemen strategi merupakan suatu kombinasi ilmu dan seni untuk 

memformulasikan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang bersifat cross-

fungsional agar tujuan perusahaan dapat tercapai (David, 2015). Oleh karena itu, 

untuk mencapai suatu target perusahaan sangat dibutuhkan strategi. Strategi 

merupakan ide, rencana, dan pendukung perusahaan agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya (Pitts, 2000). Selanjutnya (Pitts, 2000) juga mengatakan 

bahwa strategi sangat dibutuhkan agar memiliki keunggulan dalam bersaing 

(Competitive Advantage). Sehingga, strategi manajemen menjadi sangat 

diperlukan agar dapat menciptakan keunggulan bersaing. 

 Manajemen strategi berfokus kepada penggabungan manajemen, yang 

meliputi pemasaran (marketing), akuntansi dan keuangan (finance and 

accounting), operasi dan produksi (operation and production), penelitian dan 

pengembangan (research and development) sumber daya manusia (human 

resources), dan sistem informasi (information system) yang ditujukan agar 

perusahaan mencapai tujuannya (David, 2015). Sehingga, untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan dapat menciptakan keunggulan bersaing, komponen tersebut 

menjadi komponen yang berjalan bersama. Dalam hal ini suatu komponen 

manajemen strategi harus selalu saling mendukung satu sama lain. 
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Salah satu tujuan perusahaan yaitu dapat menjual produk dan menjadi 

sumber pendapatan bagi perusahaan. Sehingga, perusahaan harus memiliki 

kemampuan untuk menciptakan strategi yang tepat. Faktor keuangan dan 

nonkeuangan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai 

tujuannya.  

Berdasarkan hal tersebut, profitabilitas adalah salah satu pengukuran 

keuangan perusahaan yang di mana dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti produk-produk perusahaan yang juga memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan perusahaan. Selain itu faktor nonkeuangan seperti sumber daya 

manusia juga memiliki peran dalam kegiatan perusahaan. Sehingga, dengan 

adanya manajemen strategi yang baik bagi diversifikasi produk-produk dan juga 

faktor keberagaman sumber daya manusia akan berdampak pada semakin baiknya 

kegiatan perusahaan itu berlangsung.  

2.1.2. Teori Bauran Pemasaran Produk 

Definisi mengenai bauran pemasaran produk merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mendapat respon dalam target pasar 

(Kotler, 2012).  Sehingga, agar perusahaan mendapatkan respon yang baik, 

perusahaan harus mampu menempatkan strateginya dengan baik pula. Salah satu 

cara agar perusahaan memperoleh pendapatan adalah dengan cara memasarkan 

produk-produk perusahaan. Pelanggan memiliki peran penting dalam perusahaan. 

Salah satu tujuan yang diinginkan pelanggan adalah kepuasan. Sehingga, 

pelanggan akan melakukan kegiatan pencarian, pembelian, penggunaan, evaluasi, 

dan menghabiskan produk atau jasa yang akan memenuhi kepuasan mereka 
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(Schiffman, 2015). Oleh karena itu, pentingnya perusahaan agar dapat 

menciptakan produk-produk yang dapat digunakan agar dapat mencapai kepuasan 

pelanggannya. 

Dalam hal ini terdapat 4 (empat) variabel yang dapat mendukung kegiatan 

bauran pemasaran, antar lain (Kotler, 2012): 

1) Product, merupakan kombinasi barang dan jasa perusahaan yang 

ditawarkan ke target pasar. 

2) Price, merupakan nilai dari uang yang digunakan pembeli untuk membeli 

produk perusahaan. 

3) Place, tempat yang tepat agar dapat memasarkan produk perusahaan. 

4) Promotion, merupakan aktivitas perusahaan dalam mengkomunikasikan 

produk agar dapat membuat pelanggan untuk membeli produk tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, produk merupakan hal yang sangat penting atas 

keberlangsungan aktivitas perusahaan. Karena dengan adanya produk maka 

perusahaan akan memperoleh pendapatan yang menjadi sumber atas 

keberlangsungan aktivitas perusahaan. Menurut (Kotler, 2012) komponen produk 

terdiri dari: variasi produk, mutu/ kualitas, rancangan, ciri-ciri, nama merk, 

kemasan, ukuran dan pelayanan. Sehingga, variasi produk merupakan salah satu 

hal yang penting dalam mengembangkan produk perusahaan. Oleh karena itu, 

variasi produk harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 

Dengan adanya variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, 

hal ini akan mendorong pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Dengan 

kegiatan pelanggan membeli produk perusahaan menjadi sumber pendapatan bagi 
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perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya variasi produk atau diversifikasi 

produk, menyebabkan profitabilitas perusahaan semakin meningkat. 

2.1.3. Teori Ketergantungan Terhadap Sumber Daya (Resource Dependence 

Theory) 

Teori ini berkaitan dengan adanya perbedaan kekuasaan atau kemampuan 

atau kekuatan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. (Pfeffer, 2003) 

berpendapat bahwa semua organisasi perlu menciptakan sumber daya yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia, konsumen dan pelanggan, informasi, 

dan juga investasi. Sehingga, hal ini melihat bukan bagaimana sumber daya 

digunkan melainkan pada bagaimana sumber daya itu diperoleh.   

Ada tiga tema sentral dari pemikiran (Pfeffer, 2003) yang menjelaskan 

keadaan organisasi saat ini. Pertama adalah pentingnya lingkungan atau konteks 

sosial organisasi untuk memahami keputusan apa yang harus diambil terkait 

dengan persoalan mulai dari siapa yang harus dipekerjakan, susunan dewan 

direktur, serta mitra yang tergabung dalam organisasi. Kedua, walaupun 

organisasi dibatasi oleh situasi dan lingkungan, organisasi memiliki keingingan 

dan kemampuan bernegosiasi sebagai bagian dari menguasai lingkunganya. 

Ketika organisasi berupaya mengubah situasi menjadi lebih menguntungkan, 

terjadilah interaksi yang dinamis antara organisasi dengan lingkungannya. Ketiga, 

kekuatan menjadi penting ketika ingin memahami organisasi, dibandingkan 

misalnya rasionalistas atau efisiensi. 

Dalton & Daily (1999) dalam Toyyibah (2012) menyatakan bahwa teori 

ini memandang dewan sebagai alat informasi dan sumber daya yang penting 
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untuk perusahaan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut komponen dewan yang 

terdiri dari keberagaman dapat menciptakan independensi, dan menghilangkan 

kesempatan pada apa yang menjadi kekuasaan dalam perusahaan. Oleh karena itu, 

semakin beragamnya dewan direksi akan berdampak pada semakin meningkatnya 

kinerja yang dapat diukur melalui profitabilitas perusahaan. 

2.1.4. Pengertian Bank 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 2 

menjelaskan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak” dan Pasal 3 “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang 

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Oleh karena 

itu, bank merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya 

menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari 

pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) kemudian menempatkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) 

melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010). 

2.1.4.1. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10. Tahun 1998 tentang perbankan, 

jenis bank terdiri dari: 
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1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum 

melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, 

menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Dalam praktiknya, kegiatan usaha juga ada yang murni berbasis bunga, 

murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem 

bunga) dengan syariah. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya 

sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak 

dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. 

Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam 

bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang 

berbasis bunga, berbasis syariah. 

Adapun yang menjadi kegiatan usaha bank umum terbagi menjadi 

beberapa hal berikut, (Taswan, 2010): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberi kredit. 
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3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya: 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangkan surat-surat dimaksud. 

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangan surat-surat dimaksud. 

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

d. Sertifikat Bank Indonesia. 

e. Obligasi 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

1 (satu) tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
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9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa. 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan 

wali amanat. 

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

2.1.4.2. Direksi Perbankan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5, 

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam KBBI direksi 

diartikan sebagai (dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, 

yayasan, dan sebagainya. Sehingga, dalam hal ini direksi bertanggungjawab 

penuh atas pengelolaan perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dalam Undang- Undang Nomor 40. Tahun 2007 Pasal 37 ayat 3, Direksi secara 

tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang 

saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal 

karena hukum.  
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Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/pbi/2011 tentang 

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa direksi 

memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya 

Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. 

2. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. 

Adapun yang menjadi tanggungjawab direksi dalam Pedoman Umum 

Good Corporate Governance Tahun 2006 adalah: 

1. direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan 

dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, 

laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG; 

2. laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk 

laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS; 

3. laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang 

saham melakukan penilaian; 

4. dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan 

atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan 

pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh 

hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi 

tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak 

pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi 

pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan; 
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5. pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan 

akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas 

GCG. 

Sedangkan, kewajiban lain yang dilakukan oleh Direksi yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencakup beberapa hal berikut: 

1. Direksi wajib: 

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, 

dan risalah rapat Direksi; 

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan 

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan 

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan 

dokumen Perseroan lainnya. 

2. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen 

Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di 

tempat kedudukan Perseroan. 

3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin 

kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, 

daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan 

laporan tahunan. 
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2.1.5. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas digunakan untuk menjawab pertanyan fundamental 

yang berkaitan dengan seberapa baik perusahaan mengontrol biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan (cost control) dan seberapa efektif manajemen 

perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan (Keown, 2011). 

Berikut adalah rasio-rasio yang digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas 

(Keown, 2011): 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio ini digunakan untuk mengontrol beban yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menghasilkan laba kotor bagi perusahaan. sehingga 

dirumuskan sebagai berikut: 

                    
            

     
 

2. Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio ini digunakan untuk menjelaskan berapa banyak profit yang 

dihasilkan setiap satuan mata uang atas penjualan setelah menghitung 

beban pokok penjualan dan beban operasi. Sehingga dirumuskan sebagai 

berikut: 

                        
                            

     
 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini digunakan untuk laba bersih yang dihasilkan untuk setiap satu 

satuan mata uang atas penjulan. Berikut adalah rumus yang digunakan 

untuk menghitung NPM: 
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4. Return On Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang tersedia dan 

didistribusikan untuk para pemegang kepentingan perusahaan. rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah: 

                 
          

             
 

5. Return On Asset (ROA) 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ROA merupakan rasio 

yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut ROA terdiri 

atas dua faktor yang mempengaruhi, yaitu laba (profit) dan aktiva (assets). 

Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Laba (Profit) 

Menurut (Kieso, 2013) “laba merupakan keuntungan adalah kenaikan 

ekuitas (aktiva bersih) sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh 

transaksi peripheral atau insedentil dan dari semua transaksi serta 

kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selam 

suatu periode kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi 

oleh pemilik.” 

2. Aktiva (Assets) 

(Goodfrey, 2010) menyatakan bahwa “aset merupakansumber daya 

yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu 
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dan di mana manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan menjadi 

pendapatan entitas tersebut”.  

Sehingga, jika dirumuskan maka perhitungan Return On Asset adalah 

(Keown, 2011): 

    
                        

           
 

 

2.1.6. Diversitas Manajemen 

Penjelasan mengenai diversitas saat ini sudah mulai berkembang sesuai 

dengan kebutuhan dan tren yang terjadi dalam perusahaan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) diversitas memiliki pengertian perbedaan, kelainan, 

keragaman. Diversitas juga dapat diistilahkan sebagai hal-hal yang dapat merujuk 

pada apa pun yang menyebabkan seseorang berbeda dari yang lainnya (Robbins, 

2015). Oleh karena itu, diversitas dapat diartikan sebagai hal-hal yang membuat 

suatu perbedaan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lainnya yang 

menciptakan keragaman dalam suatu kelompok. Sedangkan pengertian 

manajemen  adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan 

sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan 

melalui orang lain (Coulter, 2010). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa diversitas 

manajemen adalah suatu perbedaan antara seseorang yang satu dengan yang 

lainnya dalam suatu kelompok menciptakan suatu keragaman yang 

dikoordinasikan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.  

(Harrison, 2001) dalam (Robbins, 2015) berpendapat bahwa meskipun 

banyak yang menyebutkan bahwa keragaman adalah dalam hal umur, ras, jenis 
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kelamin, etnis, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa 

karakteristik demografis tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. 

Selanjutnya, (Kreitner, 2011) menjelaskan bahwa keragaman yang terjadi bukan 

hanya dilihat dari segi usia, jenis kelamin, ras, bahkan keragaman bukan pula 

dilihat dari agama seseorang. Keragaman berkaitan dengan sejumlah perbedaan 

individu yang membuat semua orang unik dan berbeda dari orang lain. Meskipun 

tingkatan dalam keragaman luas, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, 

serta masa kerja seseorang dalam perusahaan adalah beberapa aspek keragaman 

yang dapat dinilai. 

(Bangun, 2011) menyimpulkan terdapat lima langkah dalam mengelola 

keragaman tempat kerja, antara lain: 

1. Memiliki Kepemimpinan yang Kuat (Provide Strong Leadership). 

Seseorang pemimpin yang berhasil harus menghargai pendapat-

pendapat anngotanya untuk dijadikan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam memecahkan permasalahan dan pengembangan 

organisasinya. Pemimpin akan menyadari para anggotanya memiliki 

keragaman pengetahuan dan kebudayaan, oleh karena itu, pemimpin 

yang kuat harus dapat menempatkan diri sebagai panutan untuk diikuti 

oleh para anggotanya. 

2. Menilai Situasi (Assess the Situation). Perusahaan yang berhasil 

harus dapat menilai keadaan dengan memerhatikan manajemen 

keragaman. Perusahaan dapat melakukan evaluasi atau dengan 
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menggunakan matrik untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai 

dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pekerja. 

3. Memberikan Pelatihan dan Pendidikan Keragaman (Provide 

Diversity Training and Education).  Pelatihan sangatlah penting 

dilakukan untuk menyampaikan persepsi atas keragaman yang terdapat 

dalam organisasi. Demikian pula, pendidikan karyawan penting 

dilakukan untuk menambah pengetahuan dan menyetarakan 

pemahaman antar individu dalam perusahaan. Baik pelatihan maupun 

pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan terjalinnya 

kebersamaan dalam organisasi. 

4. Mengubah Budaya dan Sistem Manajemen (Change Culture and 

Management System). Budaya organisasi dan sistem manajemen dapat 

di rubah dalam penyesuaian dengan pengetahuan dan kebiasaan para 

anggota organisasi yang berbeda. Prosedur kerja disesuaikan dengan 

kondisi yang ada, memperbaiki sistem tidak sesuai dengan situasi yang 

berlaku. 

5. Melakukan Evaluasi Program Keragaman (Evaluate Diversity 

Management Program). Sebelum kegiatan dilaksanakan tentu telah 

dibuat program untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan 

keragaman. Tentu, setelah kegiatan berjalan, perlu dilakukan evaluasi 

untuk mengetahui sejauh mana program keragaman telah 

dilaksanakan, agar dapat dilakukan perubahan-perubahan untuk 

pencapaian program keragaman secara sempurna. 
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2.1.6.1. Diversitas Gender 

Keragaman dari jenis kelamin ini dapat dilihat dari perbedaaan yang 

diciptakan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Memang sulit 

menuntut suatu pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, karena hampir semua jenis 

pekerjaan saat ini dapat dilakukan oleh baik pria maupun wanita (Bangun, 2010). 

Akan tetapi, sebuah studi metaanalisis terbaru atas kinerja menemukan bahwa 

wanita meraih skor yang sedikit lebih tinggi dibandingka  pria dalam ukuran 

kinerja (Robbins, 2015). Meskipun demikian, buka berarti seorang pria memiliki 

kontribusi yang sedikit bagi perusahaan. Selanjutnya (Robbins, 2015) 

menjelaskan bahwa pria memiliki potensi yang tinggi untuk dipromosikan. Hal ini 

berarti bahwa kinerja seorang pria juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Sebuah studi baru melaporkan bahwa saat bekerja, pria dan wanita bisa 

saja ditawari sejumlah pengalaman pengembangan yang sama, tetapi wanita 

mungkin kurang ditugaskan dalam posisi yang menantang oleh pria, penugasan 

yang mungkin membantu mereka mencapai posisi organisasional yang lebih 

tinggi (King, 2012) dalam (Robbins, 2015). Oleh karena itu, wanita yang dinilai 

kurang mampu melakukan hal-hal yang menantang akan dilakukan oleh pria. 

Sebaliknya, pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh wanita, pria dapat melakukan 

pekerjaan lain untuk dapat memenuhi tujuan  yang ingin dicapai perusahaan. 

Sehingga, diversitas jenis kelamin ini memang sangat perlu dikembangkan bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuan perushaan. Untuk menghitung diversitas ini 

menggunakan (Darmadi, 2010): 

       
                                    

             
        

Diversitas Manajemen..., Sayydatuz Shoimah Jamruddin, Ak.-IBS, 2016



29 
 

 
Indonesia Banking School 

 

2.1.6.2. Diversitas Latar Belakang Pendidikan 

Menurut Ponnu, (2008) BOD seharusnya terdiri dari orang-orang 

profesional dengan keahlian dalam bidang hukum, perpajakan akuntansi, 

keuangan, dan lainnya. Dengan adanya anggota board yang memiliki keahlian, 

dapat memberikan perspektif yang bermanfaat terhadap penilaian risiko, 

keunggulan bersaing, dan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam 

bisnis. 

Diversitas latar belakang dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, merupakan hal penting bagi komposisi dewan secara keseluruhan. 

Hal ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan akan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman tertentu yang terus berubah seiring perubahan waktu. Board 

seharusnya memonitor keahlian dan pengalaman anggota board dengan kriteria 

keanggotaan yang telah ditetapkan untuk menilai pada tiap tahapan daur hidup 

perusahaan apakah dewan telah memiliki alat untuk melaksanakan fungsinya 

secara efektif. Namun tanpa kualifikasi keahlian, seseorang masih bisa 

berkontribusi kepada perusahaan, membuat keputusan yang berbeda, memiliki 

pandangan yang independen, dan bertindak tanpa rasa takut. Berikut adalah 

perhitungan diversitas latar belakang pendidikan: 

                             

Di mana: 
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2.1.6.3. Diversitas Masa kerja 

Banyak yang berpendapat bahwa senioritas sebagai waktu dalam 

pekerjaan tertentu (Robbins, 2015). Masa kerja dapat juga dinyatakan sebagai 

pengalaman kerja sehingga dapat digunakan sebagai prediktor produktivitas 

kinerja seseorang. Masa kerja juga merupakan sebuah variabel yang mampu 

menjelaskan perputaran kerja. Semakin lama seseorang bekerja, akan semakin 

kecil kemungkinannya untuk keluar dari pekerjaan tersebut (Robbins, 2015). 

Artinya, bahwa kenyamanan seseorang dalam bekerja akan berdampak kepada 

kinerja perusahaan. Pengalaman yang dimiliki dengan melihat berapa lamanya 

seseorang bekerja akan menciptakan pemahaman yang sangat tinggi atas 

perusahaan tersebut. Sebagai pengaruhnya, kontribusi yang diberikan bagi 

perusahaan akan semakin tinggi.  Perilaku di masa lalu adalah prediktor terbaik 

atas perilaku masa depan, bukti mengindikasikan masa kerja di riwayat pekerjaan 

pekerja adalah sebuah prediktor yang kuat atas perputaran pekerja tersebut di 

masa depan (Barrick, 2009). Pengukuran ini dilakukan dengan 

pengkarakteristikan di mana angka (1) diberikan untuk dewan komisaris dan 

direksi yang memiliki masa kerja di bank lebih dari 10 tahun dan angka (0) untuk 

dewan komisaris dan direksi yang memiliki masa kerja di bank kurang dari 10 

tahun (Toyyibah, 2012).   
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2.1.7. Diversifikasi Pendapatan 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diversifikasi adalah 

penganekaragaman atau penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan 

pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi. Sehingga, diversifikasi 

produk dapat diartikan sebagai penganekaragaman produk untuk menghindari 

ketergantungan produk dan dapat menambah pendapatan yang dikenal dengan 

diversifikasi pendapatan. Dalam perbankan, pendapatan utama yang diperoleh 

adalah bunga yang diperoleh atas penyaluran kredit. Sehingga pendapatan yang 

diperoleh atas diversifikasi produk dikenal dengan pendapatan non-bunga. 

2.1.7.1. Pendapatan Non Bunga (Noninterest Income) 

 Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan 

dari kegiatan utamanya berupa pendapatan bunga atas penyaluran dana dalam 

bentuk kredit kepada masyarakat. Akan tetapi, semakin berkembangnya dunia 

perbankan di seluruh dunia, maka pendapatan lain diperoleh atas produk-produk 

perbankan yang ditawarkan. Pendapatan yang diperoleh bukan atas perolehan 

bunga ini dikenal dengan pendapatan nonbunga, atau yang diklasifikasikan dalam 

fee based income. Uniform Bank Performance Report (UBPR) memberikan 

beberapa klasifikasi pendapatan nonbunga dalam lembaga keuangan, antara lain 

(Scott, 2011): 

1. Kegiatan Fidusia (Fiduciary Activities), mencerminkan pendapatan 

dari lembaga-lembaga kepercayaan. 

2. Deposit Layanan (Deposit Service Charges), seperti biaya rekening, 

umumnya mewakili sebagian besar pendapatan noninterest. 

Diversitas Manajemen..., Sayydatuz Shoimah Jamruddin, Ak.-IBS, 2016



32 
 

 
Indonesia Banking School 

 

3. Perdagangan, Pendapatan modal ventura, dan pendapatan 

sekuritisasi (Trading Revenue, Venture Capital Revenue, and 

Securitization Income), mencerminkan keuntungan (kerugian) dari 

perdagangan efek, dan kontrak off-balance sheet derivatif yang diakui 

selama periode tersebut, kegiatan modal ventura, serta biaya dari 

transaksi sekuritisasi dan kerugian yang belum direalisasi (pemulihan 

kerugian) atas pinjaman dan sewa yang dimiliki untuk dijual. 

4. Investasi Perbankan, Penasihat, Broker, dan biaya Penjamin dan 

Komisi (Investment Banking, Advisory, Brokerage, and 

Underwriting Fees and Commissions), mencakup fee dan komisi dari 

jasa penjamin surat berharga, penempatan dana sekuritas, penasihat 

investasi dan jasa manajemen, atau jasa merger dan akuisisi. 

5. Komisi Asuransi dan Pendapatan (Insurance Commissions Fees 

and Income), dilaporkan dari penjamin asuransi, penjualan asuransi, 

atau dari reasuransi termasuk biaya, komisi, dan biaya layanan. 

6. Biaya Servis (Net Servicing Fees), yang berasal dari layanan hipotek 

real estate, kartu kredit, dan aset keuangan lain yang dimiliki oleh 

orang lain. 

7. Keuntungan Bersih (Rugi) atas Penjualan Kredit (Net Gains 

(Losses) on Sales of Loans), merupakan keuntungan bersih (kerugian) 

dari penjualan atau pelepasan pinjaman dan sewa. 

8. Keuntungan Bersih Lainnya (Kerugian) (Other Net Gains (losses)), 

termasuk keuntungan bersih (kerugian) dari penjualan real estate 
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lainnya yang dimiliki, penjualan atau pelepasan real estate lainnya 

yang dimiliki, dan penjualan aset lainnya (tidak termasuk surat 

berharga) seperti bangunan, aktiva tetap, dan properti pribadi yang 

diperoleh untuk utang dikontrak sebelumnya (seperti mobil, kapal, 

peralatan, dan peralatan). 

9. Pendapatan Noninterest Lainnya (Other Noninterest Income), 

termasuk pendapatan dari safe deposit box, penjualan bank draft, 

wesel, cek, dll, pelaksanaan akseptasi dan surat kredit; notarizing; jasa 

konsultasi; penyewaan dan pendapatan lainnya dari real estate yang 

dimiliki; Biaya kartu kredit; biaya komitmen pinjaman; Biaya mata 

uang asing; pendapatan asuransi jiwa; denda untuk penarikan awal; 

biaya pengolahan data kepada orang lain, serta banyak penghasilan 

lain-lain. 

Untuk menghitung nilai diversifikasi pendapatan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Sanya, 2010): 

          
   

     
 
 

   
   

     
 
 

 

Keterangan: 

 HHI (rev) = Herfindahl Hirschman Index (HHI) Revenue 

 NON  = Non-interest Income 

 NET  = Net-Interest Income 

 NETOP = Net Operating Revenue 
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2.2. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang dilakukan terhadap diversitas manajemen, 

diversifikasi pendapatan, dan kepercayaan konsumen yang memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Berikut adalah beberapa penelitian yang menjadi dasar 

dalam penelitian ini. 

Darmadi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh keberadaan 

wanita dalam kinerja keuangan. Sampel yang digunakan adalah 354 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2007. Pengukuran 

kinerja keuangan menggunakan ROA dan Tobin’s Q. Sedangkan pengukuran 

keberadaan wanita dalam perusahaan dengan menggunakan tiga pengukuran yaitu 

proporsi keberadaan wanita dalam perusahaan, dichotomus variabel, dan 

menggunakan indeks Blau. Hasil yang ditemukan adalah proporsi wanita tidak 

berpengaruh terhadap ROA sedangkan pengaruh negatif terhadap Tobins Q. 

Dichotomus variabel yang mengukur kehadiran wanita dalam perusahaan 

menghasilkan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan Tobins Q. 

Sedangkan dengan menggunakan Indeks Blau tidak berpengaruh terhadap ROA 

dan juga Tobins Q. 

Bhagat, et.al (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan 

CEO dan perputaran CEO terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 

Dengan menggunakan sampel sebanyak 1.500 perusahaan pada periode 1992 – 

2007 ditemukan adanya pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan perputaran 

CEO yang teratur. Sedangkan tingkat pengetahuan CEO tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 
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Toyyibah (2012) melakukan penelitian tentang diversitas manajemen 

terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui ROA dan PBV. Pengukuran 

diversitas manajemen ini dilakukan dengan mengukur persentasi kehadiran wanita 

dalam jajaran dewan, keberadaan dewan yang bernegara asing, usia dewan, dan 

juga masa jabatan dewan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2010. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa persentase wanita dan kehadiran dewan yang bernegara 

asing dalam dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhdap ROA dan 

PBV. Adapun untuk usia muda dan juga masa jabatan memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA dan PBV.  

Edirisuriya, et. al (2013) melakukan penelitian tentang diversifikasi 

pendapatan terhadap kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah bank komersial di Australia yang terdaftar 

dalam Bursa Australia (ASX) dengan periode pengamatan pada tahun 2000 – 

2012. Hasil yang diperoleh adalah diversifikasi pendapatan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perbankan.  

Aryanti (2015) melakukan penelitian tentang diversifikasi pendapatan dan 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Proksi yang digunakan dalan mengukur 

kinerja keuangan adalah ROA dan Tobins Q. Sampel yang digunakan adalah 

sebanyak 27 bank yang terdaftar di BEI dengan peride 2004 – 2012. Hasil 

penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh yang positif antara diversifikasi 

pendapatan terhadap ROA. 
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Darmadi (2013) melakukan penelitian tentang latar belakang pendidikan 

CEO terhadap kinerja keuangan. Proksi yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan adalah ROA dan Tobins Q. Sampel yang digunakan adalam 160 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2007. Adapun pengukuran latar 

belakang ini terbagi menjadi empat, yaitu CEO dengan lulusan pasca sarjana, 

lulusan universitas domestik, lulusan negara berkembang, dan lulusan dengan 

jurusan keuangan. Hasil penelitian ini adalah lulusan pasca sarjana dan universitas 

domestik memiliki pengaruh marginal terhadap ROA. Adapun untuk lulusan 

negara berkembang dan jurusan keuangan memiliki pengaruh negatif. Selain itu, 

dengan pengukuran Tobins Q ditemukan bahwa lulusan pasca sarjana 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan lulusan negara 

berkembang dan universitas domestik memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil 

yang negatif ditemukan untuk hubungan antara Tobins Q dan lulusan dengan 

jurusan keuangan. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

Judul dan Nama 
Peneliti 

Variabel Sampel Hasil Peneltian 

Do women in top 
management 
affect firm 

performance? 
Evidence from 

Indonesia 
 

Darmadi, Salim 
(2010) 

Var. Dependen: 
ROA dan Tobins 
Q 
 
Var. Independen: 
Proporsi wanita 
Dichotomus 
variabel 
Blau Index  
 

354 Perusahaan di 
BEI periode 2007 

Proporsi wanita 
tidak 
berpengaruh 
terhadap ROA 
dan pengaruh 
negatif terhadap 
Tobins Q. 
Dichotomus 
variabel 
berpengaruh 
negatif signifikan 
terhadap ROA 
dan Tobins Q. 
Indeks Blau tidak 
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berpengaruh 
terhadap ROA 
dan juga Tobins 
Q. 

CEO Education, 
CEO Turnover, 

and Firm 
Performance  

 
Bhagat, Sanjai, 

et.al (2013) 

Var. Dependen: 
ROA 
 
Var. Independen: 
Education variabel 
CEO Turnover 
 
Var. Kontrol: 
Leverage 
 

1.500 perusahaan 
di U.S periode 
1992 - 2007 

Variabel 
educational tidak 
memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap ROA 
 
CEO dengan 
perputaran yang 
teratur memiliki 
pengaruh 
terhadap ROA 

Pengaruh 
Karakteristik 

Diversitas 
Komisaris dan 

Direksi terhadap 
Kinerja 

Keuangan 

Var. Dependen: 
ROA dan PBV 
 
Var. Independen: 
Komisaris dan 
Direksi wanita 
Komisaris dan 
Direksi Asing 
Usia Komisaris 
dan Direksi 
Masa Jabatan 
Komisaris dan 
Direksi 
 
Var. Kontrol: 
Ukuran 
Perusahaan 
Jumlah Anggota 
Dewan 
 

Perusahaan yang 
terdaftar di BEI 
periode 2010 

Komisaris dan 
direksi wanita 
dan dari negara 
asing tidak 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
keuangan. 
Usia muda dan 
masa jabatan 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja keuangan 
 

Australian 
Specific Bank 

Features and the 
Impact of Income 
Diversification 

on Bank 
Performance and 

Risk 
 

 Edirisuriya, 

Var. Dependen: 
ROA 
 
Var. Independen: 
Diversifikasi 
Pendapatan 

Bank Komersial di 
Australia yang 
terdaftar di ASX 
periode 2000 - 
2012 

Diversifikasi 
pendapatan bank 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja bank 
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Priyadasa, et. al 
(2013) 

Pengaruh 
Diversifikasi 
Pendapatan 

terhadap Kinerja 
Bank 

 
Sianipar, Aryani 
Sariartha (2015) 

Var. Dependen: 
ROA  
 
Var. Independen: 
Diversifikasi 
Pendapatan 

27 Bank yang 
terdaftar di BEI 
periode 2004 – 
2012 

Diversifikasi 
pendapatan 
berpengaruh 
positif terhadap 
profitabilitas 
perbankan 

Board members’ 
education and 

firm 
performance: 
evidence from 
a developing 

economy 
 

Darmadi, Salim 
(2013) 

Var. Dependen: 
ROA dan Tobins 
Q 
 
Var. Independen: 
Educational 
Postgraduate 
Degree from 
prestigious 
domestic 
universities 
Degree from 
Develop Countries 
Degree from 
financial 
disciplines 

160 perusahaan 
yang terdaftar di 
BEI periode 2007 

Lulusan pasca 
sarjana dan 
universitas 
domestik 
memiliki 
pengaruh 
marginal 
terhadap ROA. 
Lulusan negara 
berkembang dan 
jurusan keuangan 
memiliki 
pengaruh negatif. 
Lulusan pasca 
sarjana 
berpengaruh 
positif terhadap 
Tobins Q.  
Lulusan negara 
berkembang dan 
universitas 
domestik 
memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap Tobins 
Q.  
Pengaruh negatif 
antara Tobins Q 
dan lulusan 
dengan jurusan 
keuangan.  
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
 
 

2.4. Pengembangan Hipothesis 

2.4.1. Diversitas Gender dan Profitabilitas 

Berdasarkan teori keterbatasan sumber daya, dengan adanya keragaman 

akan menciptakan adanya perbedaan kekuasaan. Sehingga, dengan keragaman ini 

karakteristik yang dimiliki oleh individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda 

dan berdampak pada kualitas yang dimiliki oleh setiap orang pun berbeda. Wanita 

memiliki tingkat ketekunan yang tinggi, sedangkan laki-laki memiliki 

kemampuan dalam mengambil keputusan yang logis. Sehingga, ketika wanita dan 

laki-laki berkolaborasi akan menciptakan suatu kinerja yang baik dan berpengaruh 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 
Diversitas Gender 

Diversitas Latar Belakang 
Pendidikan 

 
Diversitas Masa Kerja 

 
Diversifikasi Pendapatan 

 

 

Return On Asset 
(ROA) 
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pula pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin 

beragamnya jenis kelamin dalam perusahaan akan berdampak pada semakin 

tingginya kinerja perusahaan. Studi baru menjelaskan bahwa nilai yang diperoleh 

wanita setidaknya lebih tinggi dibandingkan pria (Robbins, 2015).  

Keragaman jenis kelamin memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

keuangan dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan harga 

saham (Carter, 2008). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Adams, 2008) 

menyatakan bahwa keragaman jenis kelamin berdampak negatif bagi kinerja 

perusahaan. Sedangkan keragaman jenis kelamin memiliki pengaruh yang rendah 

bagi kinerja keuangan (Rampling, 2011). Penelitian yang sudah dilakukan di 

Indonesia (Toyyibah, 2012) berpendapat bahwa wanita dalam kedudukannya 

sebagai anggota dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan. 

Pendapat lain dikemukakan (Darmadi, 2010) bahwa wanita memiliki pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

 H2: Diversitas gender berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

2.4.2. Diversitas Latar Belakang Pendidikan dan Profitabilitas 

Berdasarkan teori keterbatasan sumber daya, konteks sosial organisasi 

yang penting adalah memahami keputusan apa yang harus diambil terkait dengan 

persoalan siapa yang harus dipekerjakan. Sehingga, pekerja dengan latar belakang 

pendidikan akan menciptakan peran dari pekerja tersebut. Diversitas menjelaskan 

bahwa organisasi saat ini mengalami perubahan yang dapat meningkatkan kinerja 

dengan banyak keragaman. Keragaman yang terjadi dalam organisasi dapat saling 

mendukung satu sama lain/ sehingga, semakin beragam tingkat pendidikan 
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seseorang maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan ilmu yang beragam, strategi yang 

dipilih dalam menjalankan aktivitas perusahaan akan semakin baik dan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Pendidikan dengan derajat pascasarjana serta universitas bergengsi 

terbukti memiliki efek yang signifikan terhadap profitabilitas suatu perusahaan 

(Darmadi, 2013). Selain itu, tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh atas 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka pendek (Mahadeo, 2012). Namun, 

terjadi perdebatan atas hasil penelitian yang dilakukan. (Gottesman, 2010) 

menjelaskan bahwa pengaruh yang disebabkan oleh tingkat pendidikan tidak 

terbukti secara signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini 

juga didukung oleh (Bhagat, 2014) yang berpendapat bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendidikan CEO terhadap kinerja perusahaan dalam jangka 

panjang. 

H3: Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan 

2.4.3. Diversitas Masa kerja dan Profitabilitas 

Teori keterbatasan sumber daya menjelaskan yang menjadi kekuatan 

adalah ketika suatu para anggota organisasi memahami organisasinya. Dengan 

pengalaman yang dimiliki oleh individu dalam bekerja akan berbeda-beda. 

Dengan adanya keragaman ini akan menciptakan pengalaman bekerja yang juga 

berbeda. Masa kerja seseorang menunjukkan tingkat kontribusi terhadap 

perusahaan. Semakin lama masa kerja seseorang, maka akan menunjukkan bahwa 
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kontribusi dan tanggungjawab yang dimiliki untuk perusahaan semakin tinggi. 

Semakin lamanya seseorang bekerja menunjukkan bahwa kesesuaian terhadap 

lingkungan kerjanya semakin baik dan berdampak pada kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula. Kepuasan kerja seseorang dapat diukur melalui masa kerja, 

dan saat seseorang merasa puas atas hasil kerjanya akan berdampak pada semakin 

kecil kemungkinannya untuk keluar (Robbins, 2015).  

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Toyyibah, 2012) 

mengungkapkan bahwa masa kerja yang dipegang oleh seorang dewan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga, menunjukkan bahwa masa 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian lain memiliki 

pendapat lain (Huang, 2013) yang menyatakan bahwa masa kerja direktur dapat 

berpengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan dan keputusan 

perusahaan. 

H4: Masa kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 

2.4.4. Diversifikasi Pendapatan dan Profitabilitas 

Berdasarkan teori bauran pemasaran produk, bahwa salah satu komponen 

agar dapat menciptakan pemasaran yang baik adalah dengan adanya produk 

perusahaan. Komponen yang juga penting dalam produk perusahaan adalah 

variasi produk yang di mana dengan adanya variasi produk akan dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak pula pada profitabilitas 

perusahaan. Produk perbankan yang semakin beragam akan berpengaruh pada 

diversifikasi pendapatan. Diversifikasi produk ini dalam laporan keuangan 

diungkapkan dalam laporan laba rugi yang termasuk ke dalam pendapatan non 

Diversitas Manajemen..., Sayydatuz Shoimah Jamruddin, Ak.-IBS, 2016



43 
 

 
Indonesia Banking School 

 

bunga (fee based income). Apabila pendapatan non bunga yang diperoleh semakin 

tinggi, akan berdampak pada jumlah pendapatan yang diperoleh semakin tinggi 

pula. Hal ini akan berdampak pada penilaian kinerja keuangan yang baik. 

Pendapatan non bunga ini mulai dikembangkan dengan tujuan untuk 

mengendalikan cost of loanable fund dan mengurangi harapan pendapatan atas 

bunga kredit (Adiyanti, 2013).  

Saat ini, perbankan mulai berkembang dengan memberikan jasa terhadap 

kartu plastik elektonik (e-card) yang dapat digunakan untuk transaksi. Tren ini 

rata-rata mengalami peningkatan dalam periode 2007 – 2018 pada bank umum 

milik negara (Priyatmoko, 2014). Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk 

mengidentifikasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya pendapatan non bunga 

bagi kinerja keuangan. (Sanya, 2010) berpendapat bahwas pendapatan non bunga 

berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dikemukakan hasilnya bahwa suatu profitabilitas perusahaan 

dipengaruhi oleh pendapatan non bunga dan berarah positif (Sianipar, 2014) dan 

(Mamun, 2015). Akan tetapi penelitian lain mengungkapkan bahwa semakin 

tinggi tingkat diversifikasi pendapatan berdampak pada semakin rendahnya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan (Oweis, 2012). Hal ini juga 

dibuktikan oleh penelitian disejumlah bank Australia yang menemukan adanya 

kerugian jika tingkat diversifikasi semakin tinggi (Edirisuriya, 2013). 

H5: Diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta 

sebagai variabel yang dipengaruhi (variable dependent) dan penyelidikan 

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variable independent). Penelitian 

tergolong ke dalam hyphotesis testing yang menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel penelitian.  

3.2. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan populasi seluruh 

perusahaan perbankan yang mengeluarkan laporan tahunan (annual report) dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, atau hal-hal yang akan diinvestigasi oleh peneliti, sedangkan 

yang dimaksud dengan sampel merupakan subkelompok atau bagian dari populasi 

(Sekaran, 2013). Terdapat dua jenis pemilihan sampel yaitu probability sampling 

yang artinya semua populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk 

dijadikan sampel dan nonprobability sampling yang artinya populasi tidak 

memiliki peluang yang sama dalam menentukan sampel. Pemilihan sampel pada 

penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling yang termasuk 

dalam kategori nonprobability sampling yaitu dengan menggunakan kriteria-

kriteria tertentu (Sekaran, 2013). Berikut adalah kriteria-kriteria yang ditetapkan 

dalam pengambilan sampel (Toyyibah, 2012): 
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1. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan 

(annual report) yang terdaftar di BEI pada periode 2010 – 2014. 

2. Mengungkapkan (disclosure) informasi  mengenai profil anggota 

dewan komisaris dan direksi dalam laporan tahunan (annual report) 

periode 2010 – 2014. 

3. Memiliki data lengkap lainnya yang terkait dengan variabel yang 

digunakan terkait dengan informasi keuangan terkait variabel 

independen lainnya dan variabel dependen. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan sumber data yang 

digunakan berupa data sekunder serta diperoleh dari publikasi dokumen yang 

tersedia, situs web perusahaan, dokumentasi perusahaan dan sumber lain. Data 

sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tidak perlu dikumpulkan 

lagi oleh peneliti (Sekaran, 2013). Data sekunder secara umum berisi bukti, 

catatan atau laporan yang terkumpul dalam suatu arsip yang dipublikasikan. Data 

sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa daftar nama 

perusahaan bank, laporan tahunan perusahaan bank yang menyediakan informasi 

sesuai dengan kriteria pada periode 2010 – 2014. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan berikut daftar nama perbankan yang menjadi populasi penelitian 

sesuai dengan tanggal listing perusahaan di BEI: 
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Tabel 3.1 
Daftar Sampel Penelitian 

No Kode 
Saham 

Nama Emiten Tanggal IPO 

1. AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 8 Agustus 2003 
2. BABP Bank MNC Internasional Tbk 15 Juli 2002 
3. BACA Bank Capital Indonesia Tbk 8 Oktober 2007 
4. BBCA Bank Central Asia Tbk 31 Mei 2000 
5. BBKP Bank Bukopin Tbk 10 Juli 2006 
6. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25 November 1996 
7. BBNP Bank Nusa Parahyangan Tbk 10 Januari 1001 
8. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10 November 2003 
9. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17 Desember 2009 
10. BCIC Bank J Trust Indonesia 25 Juni 1997 
11. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 6 Desember 1989 
12. BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 13 Juli 2001 
13. BJBR Bank Jabar Banten Tbk 08 Juli 2010 
14. BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 21 November 2002 
15. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14 Juli 2003 
16. BNBA Bank Bumi Arta Tbk 31 Desember 1999 
17. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29 November 1989 
18. BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 21 November 1989 
19. BNLI Bank Permata Tbk 15 Januari 1990 
20. BSIM Bank Sinarmas 13 Desember 2010 
21.  BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1 Mei 2002 
22. BTPN Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk 12 Maret 2008 
23. BVIC Bank Victoria International Tbk 30 Juni 1999 
24. INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 29 Agustus 1990 
25. MAYA Bank Mayapada International Tbk 29 Agustus 1997 
26. MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 3 Juli 2007 
27. MEGA Bank Mega Tbk 17 April 2000 
28. NISP Bank NISP OCBC Tbk 20 )ktober 1994 
29. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29 Desember 1982 
30. SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1960 15 Desember 2006 
Sumber: Bursa Efek Indonesia, Data diolah 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumulan data adalah dengan metode 

studi pustaka dan metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dalam metode 

studi pustaka adalah dengan menelaah informasi dari artikel, jurnal, literatur, dan 
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hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang memuat pembahasan yang 

berkaitan dengan penelitian (Elfa, 2013). Data yang dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi berupa data sekunder Laporan Tahunan periode 2010 – 2014 yang 

terdapat dalam web Bursa Efek Indonesia  dan juga dari web perusahaan yang 

terdaftar dalam sampel penelitian.  

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gagasan yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu fenomena-fenomena. 

Penentuan variabel pada dasarnya melakukan operasionalisasi gagasan, yaitu 

upaya mengurangi abstraksi gagasan sehingga dapat diukur (Adiliawan, 2010). 

3.5.1.1.Variabel Dependen  

Variabel dependen (dependent variable) adalah tipe variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen 

penelitian ini adalah return on asset (ROA) yang diukur berdasar jumlah 

pendapatan operasi (operating income) dibagi total aset (Keown, 2011). Sehingga, 

rumus untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio ROA adalah sebagai 

berikut (Keown, 2011): 

 

    
                        

           
 

Dimana: 

 ROA = Return On Asset 
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3.5.1.2. Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

lain. Variabel independen juga disebut dengan variabel yang memberikan akibat 

atau sebagai penyebab. Dalam penelitian ini ada 6 (enam) jenis variabel 

independen, antara lain: 

1. Diversitas Gender  

Dalam mengukur variabel diversitas gender, banyak penelitian yang 

digunakan dengan menggunakan pengukuran Indeks Blau (Darmadi, 

2010), dan (Miller, 2014). Akan tetapi, Indeks Blau tidak dapat 

mengubah peringkat, sehingga untuk memudahkan penelitian, 

pengukuran diversitas gender ini menggunakan persentase perempuan 

dalam tingkat dewan komisaris dan direksi (Muller, 2014). Sehingga, 

dalam penelitian ini, pengukuran diversitas gender didasarkan pada 

persentase jumlah perempuan dalam dewan komisaris dan direksi. 

Sehingga, jika dirumuskan adalah(Muller, 2014) : 

 

       
                                    

             
        

 

2. Diversitas Latar Belakang Pendidikan  

Pengukuran diversitas latar belakang pendidikan ini adalah dengan 

mengikuti beberapa perhitungan yang dilakukan oleh (Darmadi, 2013), 

di antaranya adalah: 
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a. Menghitung proporsi direksi lulusan sarjana. 

b. Menghitung proporsi direksi lulusan pasca sarjana. 

c. Menghitung proporsi direksi lulusan doktor. 

d. Menghitung proporsi direksi berdasarkan universitas overseas. 

Sehingga jika dirumuskan maka, diversitas latar belakang pendidikan 

adalah: 

                             

Di mana: 

  

     
                       

             
 

 

     
                             

             
 

 

     
                      

             
 

 

          
                        

             
 

 

3.    Diversitas Masa Kerja 

Untuk mengukur diversitas masa jabatan ini dilakukan dengan 

menggunakan variabel dummy. Pengukuran ini dilakukan di mana 

skala 1 diberikan untuk dewan komisaris dan direksi yang memiliki 
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masa kerja di bank lebih dari 10 tahun dan skala 0 untuk dewan 

komisaris dan direksi yang memiliki masa kerja di bank kurang dari 10 

tahun (Toyyibah, 2012).   

3. Diversifikasi Pendapatan 

Pengukuran diversifikasi pendapatan ini dilakukan dengan menghitung 

dua jenis utama pendapatan yang diperoleh oleh bank. Pengukuran ini 

disebut dengan Herfindahl Hirschman Index (HHI) yang di mana 

dirumuskan sebagai berikut (Sanya, 2010): 

          
   

     
 
 

   
   

     
 
 

 

Keterangan: 

 HHI (rev) = Herfindahl Hirschman Index (HHI) Revenue 

 NON  = Non-interest Income 

 NET  = Net-Interest Income 

 NETOP = Net Operating Revenue  

3.5.2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel  

yang dapat diukur (Adiliawan, 2010). Definisi operasional menjelaskan cara 

tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasikan construct, sehingga 

memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang 

lebih baik. 
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3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

hipotesis-hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Data kemudian diolah dengan 

menggunakan software pengolahan data statitistik yaitu Eviews versi 7. 

Pengolahan data statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar 

model regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Model regresi dianggap layak apabila sifat BLUE secara keseluruhan 

sudah terpenuhi. Data yang akan diteliti dianalisis dengan menggunakan metode 

pooled data atau data panel yang artinya jenis data ini merupakan gabungan 

antara data runtut waktu dengan data seksi silang. Sehingga, jenis data ini 

memiliki kategori yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno, 2011).  

Analisis data yang menggunakan analisis regresi berganda ini 

menggunakan model yaitu: 

 ROAit = α + β1GENDERit + β2EDUit + β3TENUREit +  

   Β4DIVINCOMEit + eit 

Dimana: 

ROA  = Return On Asset (ROA) perusahaan i pada perode t 

α  = Koefisien konstanta 

β1 – β4 = Koefisien variabel independen 

GENDERi,t = Diversitas gender perusahaan i pada periode t 

EDUi,t  = Diversitas latar belakang pendidikan manajemen perusahaan i  
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   pada periode t  

TENURE = Masa kerja manajemen perusahaan i pada periode t 

DIVINCOME = Diversifikasi pendapatan perusahaan i pada periode t 

ei,t  = Variabel error perusahaan i pada periode t 

3.6.2. Estimasi Regresi Data Panel 

Secara umum, penggunaan data panel akan menghasilkan intercept atau 

slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap waktu. Sehingga, 

untuk menganalisis data runtut waktu, untuk memilih model terbaik  digunakan 

melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu dengan (Winarno, 2011): 

1. Pendekatan Estimasi Common Effect 

Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini 

mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi 

yang sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama 

untuk semua objek pada semua waktu.  

2. Pendekatan Estimasi Fixed Effect 

Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 

dalam pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini 

mendefinisikan bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap 

besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu.  
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3. Pendekatan Estimasi Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap. 

Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect 

menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antarwaktu 

dan antarobjek. Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan 

metode ini ada satu syarat yaitu objek data silang harus lebih besar 

daripada banyaknya koefisien. 

4. Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect (Widarjono, 2009). Uji chow dalam penelitian ini 

menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow 

test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. Sebaliknya, H0 diterima 

jika P-value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar 

5%. 

5. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian. 

Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model 

terbaik dengan menggunakan fixed random atau random effect. Oleh 

karena itu, pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

hipotesa sebagai berikut: 
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H0 :  fixed effect model 

H1 : random effect model 

Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model fixed effect) 

Jika nilai p-value ≤ 5%, maka Ho ditolak (model random effect) 

 
3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam sebuah penelitian, peneliti terkadang menghadapi beberapa 

permasalahan dalam modelnya. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan 

tersebut, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu (Winarno, 2011) yang 

meliputi: 

1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas adalah situasi di mana dua variabel atau lebih 

bisa sangat berhubungan linear (Gujarati, 2006). Multikolineritas yang 

tinggi mengakibatkan koefisien regresi individual bisa diestimasi dan 

estimasi OLS mempertahankan sifat BLUE-nya. Multikolinieritas 

tidak akan terjadi pada persamaan regresi yang sederhana (yang terdiri 

atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). Identifikasi 

terdapat gejala multikolinieritas dapat diketahui apabila nilai koefisien 

determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi. Sehingga, model yang 

mengandung unsur multikolinieritas dapat diketahui jika hasil 
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pengujian menghasilkan nilai Fhitung > Fkritis pada α dan derajat 

kebebasan tertentu (Winarno, 2011).  

Beberapa indikator dalam menditeksi adanya multikolinearitas, 

diantaranya (Gujarati, 2006): 

1. Nilai R2 yang terlampau tinggi, (lebih dari 0,8) tetapi tidak 

ada atau sedikit t-statistik yang signifikan. 

2. Nilai F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari 

masing-masing variabel bebas tidak signifikan. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi varians 

yang tidak tetap sama di semua tingkat (Gujarati, 2006). Asumsi model 

regresi adalah: (1) residual (ei) memiliki nilai rata-rata nol, (2) residual 

memiliki varian yang konstan atau var(ei) = σ2, dan (3) residual suatu 

observasi lainnya atau cov(ei, ej) = 0, sehingga menghasilkan estimator 

yang BLUE. Apabila asumsi (1) tidak terpenuhi, yang terpengaruh 

hanyalah slope estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius 

dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) 

dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan 

model yang dibangun (Winarno, 2011).  

Salah  satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. 

Metode ini relatif mudah, yaitu dengan menampilkan scatte plot dari 

variabel residual kuadrat dan variabel independen. Jika grafik tersebut 
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menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak menunjukkan 

pola tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk mendeteksi 

masalah ini adalah dengan melakukan uji white. Uji white 

menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel 

independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, 

ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan 

perkalian dua variabel independen. Nilai Obs*R-squared  dengan nilai 

probabilitas yang lebih rendah dari nilai α dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut bersifat heteroskedastisitas (Winarno, 2011). Selain itu, 

pengujian juga dilakukan dengan uji park. Uji ini dikembangkan oleh 

Park pada tahun 1966, di mana pengujian dilakukan dengan 

meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen 

dengan variabel independennya.  

3. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual 

observasi dengan observasi lainnya. Pengidentifikasian yang dilakukan 

untuk menguji adanya autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin – 

Watson (Uji D-W). Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d 

berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika 

nilai d  didapatkan di bawah 1,54 atau di atas 2,46 maka dapat 
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disimpulkan bahwa model tersebut mengandung gejala autokorelasi 

(Winarno, 2011). 

4. Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis estetika adalah data berdistribusi 

normal. Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat 

analisis dengan menggunakan salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan 

kurtosis data dan dibandingkan. Dengan Ho pada data berdistribusi 

normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan χ2 dengan derajat bebas 

(degree of freedom) sebesar 2. Probability yang menunjukkan 

kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi (dalam niali absolut) nilai 

terobservasi di bawah hipotesis nol. Jika angka Jarque-Bera lebih besar 

dari nilai α, hipotesis Ho dapat ditolak, sehingga data tersebut tidak 

terdistribusi normal. 

3.6.4. Uji Hipothesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel-

variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t 
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hitung dengan nilai t tabel atau dengan melihat taraf signifikan atau 

value. Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas 

adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009): 

a) Jika p-value ≤ α maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b) Jika p-value ≥ α maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Obyek penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode selama lima tahun terakhir yaitu 

periode 2010 sampai dengan tahun 2014. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data laporan tahunan yang menyediakan informasi keuangan dan profil 

direksi perbankan pada periode 2010 sampai dengan periode 2014. Oleh karena 

itu, perusahaan perbankan yang listing setelah tahun 2010 tidak diikutsertakan 

dalam pengambilan sampel penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

(purposive sampling), maka jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 25 perusahaan. Berikut adalah rincian pengambilan sampel 

penelitian: 

Tabel 4.1 
Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI sampai dengan 

Sekarang 
42 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada Periode 2010 30 
Perusahaan Perbankan yang Merupakan Anak Perusahaan 

Perbankan 
(1) 

Perusahaan Perbankan yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel (0) 
Perusahaan yang Tidak Menyediakan Informasi Profil Direksi 

Secara Lengkap Sesuai dengan Kebutuhan Penelitian 
(3) 

Periode Penelitian (Tahun 2010 sampai 2014) 5 
Jumlah Pengamatan Awal 130 

Outliers (1) 
Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 125 

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat 1 bank yang merupakan 

anak perusahaan, bank tersebut adalah Bank Agro Niaga yang merupakan anak 

perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, terdapat 3 bank yang tidak 

menyediakan data secara lengkap diantaranya Bank Capital Indonesia, Bank 

Pundi Indonesia, dan Bank Bumi Artha. Informasi yang tidak lengkap ini 

berkaitan dengan tidak tersedia informasi berupa profil direksi terkait dengan jenis 

kelamin, masa kerja, dan tingkat pendidikan direksi.  

Selain itu, terdapat data yang memiliki karakteristik unik. Data yang 

memiliki karakteristik unik merupakan data yang harus dikeluarkan (outliers). 

Dengan adanya data yang memiliki karakteristik unik dapat menyebabkan model 

penelitian menjadi kurang baik. Sehingga perlu diidentifikasi data-data yang perlu 

dikeluarkan dengan menggunakan casewise list tabel. Bank yang memiliki 

karakteristik unik dalam penelitian ini adalah Bank J Trust Indonesia yang di 

mana memiliki nilai ekstrem yang menyebabkan model penelitian tidak 

terdistribusi secara normal. Dengan mengeluarkan data yang memiliki 

karakteristik unik ini, sehingga data yang didapatkan dapat mengungkapkan hasil 

analisis yang lebih baik dan sampel yang lebih representative. 

4.2. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi 

dari masing-masing variabel. 
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Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif 

 Divincome Edu Gender Tenure 
Mean 0,699120 1,424800 0,162800 0,836640 

Median 
0,670000 1,380000 0,110000 0,910000 

 

Max 1,500000 2,100000 0,630000 1,000000 
Min 0,260000 1,000000 0,000000 0,140000 

Std. Deviasi 0,142478 0,252269 0,156975 0,214438 
Observations 125 125 125 125 
Sumber: Output Eviews diolah 

a. Diversifikasi Pendapatan (Divincome)  

Variabel diversifikasi pendapatan merupakan variabel independen 

yang diukur dengan pendapatan yang diperoleh bank atas diversifikasi 

produk-produk perbankan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan Eviews didapatkan bahwa komponen 

Divincome memiliki nilai rata-rata sebesar 0,699120 atau sebesar 69,91% 

yang berarti bahwa rata-rata diversifikasi pendapatan pada bank yang 

terdaftar di BEI periode 2010 – 2014 sebesar 69,91%.  

Adapun nilai maksimum sebesar 1,500000 dimiliki oleh Bank 

Central Asia (BBCA) yang artinya bahwa bank tersebut memiliki jumlah 

pendapatan atas diversifikasi produk perbankan terbesar dibanding bank-

bank yang lainnya. Sedangkan nilai minimum atas diversifikasi 

pendapatan ini adalah sebesar 0,260000 dimiliki oleh bank Bank MNC 

Internasional (BABP) yang artinya adalah bahwa bank tersebut memiliki 

nilai diversifikasi pendapatan terendah atas produk-produk perbankan 

dibanding dengan bank-bank lainnya. Selain itu, nilai median dari variabel 

ini adalah sebesar 0,670000. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya 
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adalah sebesar 0,142478. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa 

standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pendapatan emmiliki data yang 

homogen atau terdistribusi dengan baik dan tidak mengalami perubahan 

yang signifikan. Sehingga, hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan 

diversifikasi pendapatan relatif stabil atau memiliki sebaran variabel yang 

kecil (pergerakan naik turunnya sangatlah kecil atau sedikit). 

b. Diversitas Latar Belakang Pendidikan (Edu) 

Dalam variabel ini, yang dimaksud dengan diversitas latar 

belakang pendidikan adalah persentase keragaman latar belakang 

pendidikan dewan direksi perbankan. Dalam hal ini diketahui bahwa nilai 

rata-rata komponen variabel ini sebesar 1,424800, sedangkan nilai terbesar 

adalah senilai 2,100000 dimiliki oleh Bank Negara Indonesia (BBNI) yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut memiliki tingkat diversitas latar 

belakang pendidikan dewan direksi yang sangat tinggi. Selain itu, nilai 

terendah untuk variabel ini adalah sebesar 1,000000 dimiliki oleh beberapa 

bank di antaranya Bank MNC International (BABP), Bank Victoria 

International (BVIC), Bank Artha Graha International (INPC), Bank 

Windu Kentjana International (MCOR), dan Bank Woori Saudara 

Indonesia (SDRA). Hal tersebut berarti bahwa direksi pada bank tersebut 

kurang memiliki keragaman latar belakang pendidikan pada dewan direksi 

perbankan. 
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Selain itu nilai tengah rata-rata dari dua nilai data yang telah 

diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar (median) adalah sebesar 

1,380000. Sedangkan untuk standar deviasinya adalah sebesar 0,252269 

yang memiliki nilai lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel diversitas latar belakang memiliki data yang 

homogen pendidikan terdistribusi dengan baik dan mengalami perubahan 

yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel 

ini memiliki jangkauan yang relatif stabil atau memiliki pergerakan naik 

turunnya yang relatif kecil atau memiliki sebaran yang kecil. 

c. Diversitas Gender (Gender) 

Adapun yang dimaksud dengan variabel diversitas gender 

merupakan keragaman jenis kelamin yang diukur melalui persentase 

kedudukan dewan direksi yang berjenis kelamin wanita. Pengambilan 

persentase berjenis kelamin wanita ini didasarkan pada saat ini masih 

banyaknya peran dewan direksi yang berjenis kelamin laki-laki. Sehingga, 

berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui bahwa persentase rata-rata 

komponen dewan direksi yang berjenis kelamin wanita adalah sebesar 

0,162800 atau sebesar 16,28% yang artinya bahwa saat ini, kedudukan 

wanita dalam dewan direksi bank hanya sebesar 16,28%. Adapun nilai 

maksimum yang sebesar 0,630000 atau sebesar 63% dimiliki oleh Bank 

Negara Indonesia (BBNI) yang artinya bahwa persentase kedudukan 

dewan direksi wanita terbesar dimiliki oleh Bank BNI dibanding bank-

bank lainnya. Sedangkan untuk persentase kedudukan wanita yang sangat 
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kecil dimiliki oleh 9 bank yang artinya bahwa di negara Indonesia jumlah 

kedudukan dewan direksi berjenis kelamin wanita belum banyak 

diterapakan dalam struktur organisasi perbankan yang memiliki nilai 

persentase sebesar 0,000000 atau sebesar 0%. 

Berdasarkan pengolahan data tersebut diketahui pula bahwa nilai 

median untuk variabel gender adalah sebesar 0,110000 sedangkan untuk 

nilai standar deviasinya sebesar 0,156975 yang di mana memiliki nilai 

lebih kecil dibanding nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya data 

yang homogen yang berarti variabel ini terdistribusi dengan baik dan 

mengalami perubahan yang tidak signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa variabel diversitas gender memiliki sebaran yang kecil. 

d. Diversitas Masa Kerja (Tenure) 

Variabel independen terakhir ini berkaitan dengan keragaman masa 

kerja dewan direksi. Pengukuran variabel ini adalah dengan melihat 

persentase masa kerja dewan direksi yang lebih dari 10 tahun. Sehingga, 

variabel ini merupakan variabel dengan menggunakan pengkarakteristikan 

di mana angka (1) diberikan untuk dewan direksi yang memiliki 

pengalaman bekerja di bidang perbankan di atas 10 tahun sedangkan nilai 

(0) diberikan untuk dewan direksi yang memiliki masa kerja di bidang 

perbankana selama kurang dari 10 tahun. Oleh karena itu, nilai tertinggi 

pada variabel ini adalah sebesar 1 dan nilai terendahnya adalah 0,140000 

yang artinya bahwa persentase tersebut memiliki nilai terendah atas masa 
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kerja dewan direksi dan hal tersebut dimiliki oleh Bank Jabar Banten 

(BJBR). 

Penjelasan selanjutnya berkaitan dengan median dalam penelitian 

untuk variabel diversitas masa kerja adalah sebesar 0,910000. Selain itu, 

nilai standar deviasi untuk variabel ini adalah sebesar 0,214438 yang di 

mana memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata. Hal ini menunjukkan data 

yang homogen yang berarti terdistibusi dengan baik dengan perubahan 

yang tidak signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel ini 

memiliki sebaran yang kecil. 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Normalitas 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

 

 Sumber: output eviews diolah 

Untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah dengan menganalisis 

nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila memiliki nilai Jarque-

Bera di bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis Jarque-Bera dapat juga 
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Skewness  -0,090866 
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Jarque Bera 1,522045 
Probability 0,467188 
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dianalisis melalui nilai probabilitas. Data yang menunjukkan terdistribusi normal 

apabila memiliki probabilitas di atas 5%. Berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan Eviews dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 

1,522045 yang berarti nilai ini kurang dari 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian ini sudah terdistribusi normal. Untuk lebih memperkuat argumen, 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap nilai probabilitas yang diketahui nilainya 

sebesar 0,467188 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 5%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal dengan jumlah 

observasi sebanyak 125.  

4.3.2. Uji Multikolineritas 

Tabel 4.3 
Uji Multikolinearitas 

 DIVINCOME EDU GENDER TENURE 
DIVINCOME  1,000000 -0,355733 -0,011608  0,056573 

EDU -0,355733  1,000000  0,072870 -0,243381 
GENDER -0,011608  0,072870  1,000000 -0,094495 
TENURE  0,056573 -0,243381 -0,094495  1,000000 

Sumber: output eviews diolah 

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Sehingga, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel independen ini dibutuhkan pengujian multikolineritas. Ketentuan yang 

menentukan adanya multikolineraitas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih 

dari 0,80. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

tabel di atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0,8, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolineritas 

antar variabek independen. 
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4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 
Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Prob. 
Divincome 0,4072 
Edu 0,3654 
Gender 0,2389 
Tenure 0,3658 

 Sumber: output eviews diolah 

Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan 

meregresikan variabel independen terhadap log-resid kuadrat. Apabila p-value > 

0,05, maka dapat dikatakan tidak adanya hetoroskedastisitas. Sebaliknya, apabila 

p-value < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut 

mengalami heteroskedastisitas. Berdasarkan data yang telah diolah, sehingga 

dihasilkan data sebagaimana terdapat pada tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa 

dalam variabel independen tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Oleh 

karena itu, model penelitian ini tidak terjadi heteroskdastisitas. 

4.3.4.  Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 
Uji Autokorelasi 

F-statistic 30,07556     Durbin-Watson stat 2,069306 
Prob(F-statistic) 0,000000    

 
 Sumber: output eviews diolah 

Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

Pengidentifikasian yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan 

Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang ditetapkan dalam pengujian ini 

adalah apabila nilai D-W berada di antara 1,54 – 2,46 maka tidak terdapat 
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autokorelasi. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan bahwa nilai D-

W pada model penelitian ini sebesar 2,069306 yang artinya bahwa nilai D-W 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. 

4.4. Analisis Data Panel 

4.4.1. Penentuan Model Data Panel 

Untuk menentukan model terbaik dalam penelitian ini diperlukan 

pemilihan model yang paling tepat. Pengujian pertama yang harus dilakukan 

adalah dengan menggunakan Uji Chow. Dalam pengujian ini, pengujian dilakukan 

dengan dua pilihan model terbaik, yaitu antara common effect dan fixed effect. 

Hipothesis pada Uji Chow ini adalah: 

  H0 : Model Common Effect 

  H1 : Model Fixed Effect 

Ketentuan dalam pemilihan model ini adalah apabila P-value chi quare > 5% 

maka artinya H0 diterima, maka model terbaik yang seharusnya digunakan adalah 

model common effect. Sebaliknya, apabila P-value chi square < 5% maka artinya H0 

ditolak, oleh karena itu, pengujian selanjutnya perlu dilakukan. Pengujian 

selanjutnya adalah dengan menggunakan Uji Hausman di mana pemilihan model 

dengan menggunakan fixed effect ataupun random effect. Hipothesa dalam Uji 

Hausman ini adalah: 

 H0 : Model Random Effect 
 H1 : Model Fixed Effect 

Apabila P-value chi square > 5% maka dapat disimpulkan bahwa H0 tidak 

dapat ditolak yang artinya bahwa model random effect adalah model yang paling 
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baik yang dapat digunakan dalam penelitian, sebaliknya apabila P-value chi square < 

5% maka dapat disimpulkan bahwa model fixed effect adalah model yang 

seharusnya digunakan dalam penelitian. 

4.4.1.1. Uji Chow 

Tabel 4.6 
Uji Chow 

 
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 32,097512 (24,96) 0,0000 

Cross-section Chi-square 274,991198 24 0,0000 
 

Berdasarkan hasil tersebut, dihasilkan nilai P-value chi square < 5% yaitu 

sebesar 0.0000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan model dengan 

common effect bukanlah model yang seharusnya digunakan. Oleh karena itu, 

pengujian selanjutnya perlu dilakukan agar dapat menentukan model yang paling 

terbaik . 

4.4.1.2. Uji Hausman 

Tabel 4.7 
Uji Hausman 

 
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 9,701300 4 0,0458 
     
      

Berdasarkan pengujian di atas, diketahui bahwa nilai P-value chi square 

adalah sebesar 4,58%. Hal ini menunjukkan bahwa P-value chi square < 5%. Hal ini 

berarti H0 ditolak, yang di mana H0 pada model ini adalah model random effect. 
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Sehingga, pemilihan model yang tepat adalah dengan menggunakan fixed effect. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini yang 

seharusnya digunakan adalah fixed effect model. 

4.5. Hasil Regresi Data Panel 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Regresi Data Panel 

 
ROA = 2,72526710082 – 0,171282452734*GENDER it – 0,777441441838*EDU 

it – 0,464211537134*DIVINCOME it + 1,08383034358*TENURE it + Ɛit 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2,725267 0,718032 3,795468 0,0003 

DIVINCOME -0,464212 0,427738 -1,085272 0,2805 
EDU -0,777441 0,366115 -2,123491 0,0363 

GENDER -0,171282 0,638397 -0,268301 0,7890 
TENURE 1,083830 0,471345 2,299444 0,0236 

R-squared 0.897667 
Adjusted R-squared 0.867820 

Prob(F-statistic) 0.000000 
  Sumber: output eviews diolah 
  Signifikan pada 5% 
  Keterangan: 
  ROA = Return On Asset (ROA); Gender = Diversitas gender dewan direksi;   Edu = 

Diversitas latar belakang pendidikan dewan direksi; Divincome = Diversifikasi 
pendapatan; Tenure = Diversitas masa kerja dewan direksi; Ɛ = Error; i = Bank yang 
dijadikan sampel; t = Tahun penelitian 

  

 Dari hasil regresi yang telah dilakukan dan didapatkan hasil seperti yang 

telah dijelaskan pada tabel 4.8 dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Dalam keadaan ceteris paribus apabila terjadi peningkatan 

satu satuan DIVINCOME atau merupakan variabel 

diversifikasi pendapatan yang merupakan pengukuran 

berdasarkan pendapatan atas diversifikasi produk-produk 

perbankan akan menurunkan profitabilitas sebesar 0,464212. 

Diversitas Manajemen..., Sayydatuz Shoimah Jamruddin, Ak.-IBS, 2016



71 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

 

2. Dalam keadaan ceteris paribus apabila terjadi peningkatan 

EDU atau merupakan variabel diversitas latar belakang 

pendidikan yang diukur berdasarkan keragaman tingkat 

pendidikan dewan direksi perbankan setiap kenaikan satu 

persen keragaman dewan direksi akan menurunkan 

profitabilitas sebesar 0,777441. 

3. Dalam keadaan ceteris paribus apabila terjadi peningkatan 

sebesar satu persen pada GENDER atau merupakan variabel 

diversitas jenis kelamin yang diukur berdasarkan tingkat 

keragaman jenis kelamin dewan direksi perbankan akan 

menurunkan profitabilitas sebesar 0,171282. 

4. Dalam keadaan ceteris paribus apabila terjadi peningktan 

sebesar satu persen pada TENURE atau merupakan variabel 

diversitas masa kerja yang diukur berdasarkan tingkat 

keragaman masa kerja dewan direksi akan meningkatkan 

profitabilitas sebesar 1,083830. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-squared sebesar 

0,867820 atau sebesar 86,78% menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA) 

dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Selanjutnya pada 

pengujian tersebut nilai Prob (F-Statistik) sebesar 0,000000 menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA. 
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4.6. Pengujian Hipothesis 

 Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengujian hipotesis 

penelitian yang terdiri dari beberapa pengujian secara parsial. 

4.6.1. Uji Partial (t) 

 Dalam pengujian parsial ini digunakan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan variabel independen dan variabel dependen secara 

parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipothesis yang merupakan 

dugaan sementara peneliti. Dengan adanya pengujian ini, maka akan dapat 

menjawan dan memberi kesimpulan atas perumusan yang telah diajukan 

sebelumnya. Jika P-value < 0,05 dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. 

Sehingga, dapat diambil kesimpulan apabila H0 ditolak maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen.  

4.6.1.1. Hubungan Antara Diversifikasi Pendapatan dan Return On Asset 

(ROA) 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa probabilitas DIVINCOME 

lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar (0,2805 > 0,05) dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,464212. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang 

berarti bahwa diversifikasi pendapatan terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap 

ROA. 

 Belum ada studi yang menyatakan bahwa diversifikasi pendapatan tidak 

memiliki pengaruh terhadap ROA. Studi yang dilakukan di Indonesia masih 

terbatas pada pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap risiko, belum terdapat 

studi yang menguji pengaruh diversifikasi terhadap kinerja bank (Sianipar, 2015). 
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Sehingga, hasil penelitian ini merupakan hasil kedua dan belum ada penelitian 

terdahulu yang menemukan hasil yang sama. Hal ini menjadi sangat jelas bahwa 

pendapatan bank atas diversifikasi produk tidak memiliki hubungan yang 

signifikan, karena pendapatan perbankan di Indonesia sepenuhnya masih 

didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pemberian kredit atau bunga bukan 

berasal dari pendapatan atas diversifikasi produk. Hal ini dibuktikan dengan 

persentase pendapatan noninterest income hanya sebesar kurang dari 40% 

(Sumber: Data Diolah). Dengan data tersebut menunjukkan adanya porsi 

pendapatan bank atas produk-produk perbankan masih sangat minim dan masih 

didominasi oleh pendapatan atas bunga.  

 Pendapatan yang sangat minim ini disebabkan adanya penyebaran 

produk perbankan yang berasal dari jasa-jasa perbankan masih kurang memadai 

dan tidak menyebar secara merata. Hal ini dibuktikan dengan keadaan 

penggunaan jasa perbankan pada daerah-daerah terpencil yang di mana untuk 

mendapatkan jasa perbankan tersebut masih sangat sulit untuk dijangkau. Selain 

itu, pemahaman terhadap produk-produk perbankan pada daerah terpencil masih 

sangat minim, sehingga menyebabkan penggunaan produk-produk perbankan 

hanya terbatas pada tabungan dan kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan penyuluhan 

atas produk-produk perbankan. 

4.6.1.2. Hubungan Antara Diversitas Gender dan Return On Asset (ROA) 

 Dari hasil yang dijelaskan dalam tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

probabilitas GENDER kurang dari signifikansi sebesar (0,7890 < 0,05) 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,171282. Sehingga, dapat 
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disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa diversitas gender tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan Darmadi (2010), Toyyibah (2012), 

dan Randoy (2006) yang menyatakan bahwa kedudukan dewan direksi yang 

berjenis kelamin wanita tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Pengaruh 

yang tidak signifikan ini disebabkan karena saat ini komposisi dewan direksi 

sebagian besar didominasi oleh laki-laki. Sehingga menyebabkan tidak 

beragamnya dewan direksi pada perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan antara kegaraman gender berpengaruh terhadap ROA.  

4.6.1.3. Hubungan Antara Diversitas Latar Belakang Pendidikan dan 

Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa probabilitas yang dimiliki 

oleh EDU menunjukkan nilai probabilitas sebesar (0,0363 > 0,05) dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0,777441. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak yang memiliki arti bahwa diversitas latar belakang pendidikan 

memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mahadeo (2012) dan Darmadi (2013) yang menyatakan 

bahwa tingkat pendidikan terbukti memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap ROA.  

Pengaruh yang negatif ini kemungkinan disebabkan karena keragaman 

dewan direksi perbankan hanya dilihat dari segi lulusan dewan direksi bukan 

dari latar belakang jurusan dewan direksi. Selain itu, dapat pula disebabkan 

dari faktor luar, karena periode pengamatan ada tahun 2010 – 2014. Periode 
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ini memiliki kondisi di mana perekonomian mengalami perlambatan 

(Sumber: Laporan BI). Sehingga perbankan yang merupakan salah satu 

lembaga keuangan dan memiliki peran terhadap perekonomian 

mencerminkan kondisi yang juga mengalami perlambatan.  

4.6.1.4. Hubungan Antara Diversitas Masa Kerja dan Return On Asset 

(ROA) 

 Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya nilai signifikansi 

TENURE sebesar (0,0236 < 0,05) dengan koefisien regresi sebesar 1,083830. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti bahwa diversitas 

masa kerja berpengaruh secara signifikan dan berarah positif.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Huang (2013) yang 

menyatakan bahwa masa kerja dapat berarah positif terhadap nilai perusahaan dan 

keputusan perusahaan yang tentu saja akan berdampak pada kinerja perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan hiphotesa peneliti yang menduga bahwa masa kerja dapat 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan adanya masa 

kerja yang beragam dalam perusahaan akan berdampak pada semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan. Masa kerja yang beragam ini pula akan berdampak pada 

tingkat pengetahuan perusahaan yang berbeda-beda yang di mana membantu 

perusahaan agar dapat merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan agar dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaannya.  
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4.7. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Diversitas Manajemen dan 

Diversifikasi Pendapatan terhadap Profitabilitas Perbankan” dapat diketahui 

bahwa variabel diversifikasi pendapatan dan diversitas gender tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA. Hal ini menjadi sangat jelas, kondisi perbankan saat 

ini memiliki tingkat pendapatan yang masih didominasi oleh pendapatan 

bunga. Selain itu, komposisi dewan direksi saat ini juga masih didominasi 

oleh dewan direksi yang berjenis kelamin laki-laki. Hal ini tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA sehingga tidak perlu adanya perbedaan baik laki-laki 

maupun wanita yang bekerja dalam perusahaan.  

 Diversitas latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap 

ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam suatu manajemen harus terdiri 

dari beberapa dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan yang 

berbeda. Karena dengan adanya latar belakang pendidikan yang berbeda ini 

akan membantu perusahaan menciptakan suatu strategi yang baik bagi 

perusahaan. Dengan adanya latar belakang pendidikan yang beragam ini akan 

menciptakan suatu inovasi-inovasi yang dapat menciptakan suatu strategi 

yang baik bagi perusahaan.  

 Diversitas masa kerja memiliki pengaruh terhadap ROA. Dengan 

adanya hasil tersebut, bank sebaiknya dapat meningkatkan keberagaman masa 

kerja dewan direksinya agar dapat menciptakan kinerja perbankan yang 

semakin baik. Karena dengan adanya keberagaman masa kerja ini akan 

menciptakan suatu pengetahuan yang baik bagi perusahaan. Dalam suatu 
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perusahaan memang diperlukan adanya keseimbangan antara pekerja yang 

memiliki masa kerja lama dan baru. Pekerja yang sudah memiliki pengalaman 

lebih lama akan mengetahui risiko-risiko yang terjadi dalam perusahaannya. 

Sedangkan pengalaman masa kerja yang belum lama akan menciptakan 

semangat kerja bagi karyawan. Sehingga, dengan adanya keragaman masa 

kerja ini akan meningkatkan kinerja bagi perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

“Diversitas Manajemen dan Diversifikasi Pendapatan sebagai Faktor yang 

Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan” dengan periode 2010 – 2014. Hasil 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Diversitas gender tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan. 

2. Diversitas latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan. 

3. Diversitas masa kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. 

4. Diversifikasi pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

 Dalam penelitian ini, variabel independen memiliki Adjusted R-squared 

sebesar 0,867820 atau sebesar 86,78%. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebesar 

86,78% variabel independen mampu menjelaskan keberadaan variabel dependen, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 

model penelitian. 

 Penelitian ini memberikan pengukuran profitabilitas yang bukan hanya 

diukur melalui komponen keuangannya saja melainkan juga komponen non 

keuangan yang dapat diukur melalui kapabilitas dewan direksi dalam perusahaan. 

Sehingga, dengan hasil tersebut, perusahaan tersebut juga harus 
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mempertimbangkan keberadaan sumber daya manusia yang juga memiliki 

pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

 Adapun dalam menyusun penelitian ini masih sangat banyak 

keterbatasan yang dialami peneliti. Oleh karena keterbatasan itu, sehingga 

diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperhatikan hal-hal berikut yang 

menjadi saran bagi peneliti selanjutny: 

1. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengukur keragaman dewan 

direksi berdasarkan gender, latar belakang pendidikan, dan masa kerja 

dewan direksi. Sehingga, untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar 

menambahkan variabel diversitas lainnya seperti usia dan ras sebagai 

variabel diversitas manajemen. 

2. Periode pengamatan ini hanya selama 5 (lima) tahun terakhir. Sehingga, 

untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang memiliki 

periode lebih lama. 

3. Penggunaan sampel penelitian ini hanya sebatas pada perusahaan 

perbankan saja. Oleh karena itu, selanjutnya agar para peneliti dapat 

memperluas objek pengamatan bukan hanya pada perusahaan perbankan 

melainkan juga untuk perusahaan non bank. 
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LAMPIRAN I 

Tabel Regresi Data Panel 

Kode Bank Tahun ROA GENDER EDU TENURE DIVINCOME 
_BABP 2010 0,51 0,14 1,57 1,00 0,28 
_BABP 2011 -1,64 0,00 2,00 0,60 0,26 
_BABP 2012 0,09 0,20 1,80 1,00 0,74 
_BABP 2013 -0,93 0,00 1,75 1,00 0,63 
_BABP 2014 -0,82 0,33 1,00 0,67 0,67 
_BBCA 2010 3,50 0,11 1,67 0,89 1,50 
_BBCA 2011 3,80 0,10 1,70 0,90 0,63 
_BBCA 2012 3,60 0,10 1,70 0,90 0,64 
_BBCA 2013 3,80 0,10 1,70 0,90 0,64 
_BBCA 2014 3,90 0,10 1,70 1,00 0,66 
_BBKP 2010 1,65 0,14 1,14 1,00 0,64 
_BBKP 2011 1,87 0,14 1,14 1,00 0,64 
_BBKP 2012 1,83 0,14 1,60 1,00 0,66 
_BBKP 2013 1,75 0,00 1,17 1,00 0,62 
_BBKP 2014 1,33 0,00 1,14 1,00 0,59 
_BBNI 2010 2,49 0,09 2,10 0,27 0,53 
_BBNI 2011 2,94 0,09 1,91 0,36 0,54 
_BBNI 2012 2,92 0,09 1,91 0,45 0,54 
_BBNI 2013 3,36 0,10 1,90 0,40 0,56 
_BBNI 2014 3,49 0,10 1,90 0,50 0,56 
_BBNP 2010 1,50 0,00 1,20 1,00 0,87 
_BBNP 2011 1,53 0,00 1,20 1,00 0,86 
_BBNP 2012 1,57 0,00 1,20 1,00 0,85 
_BBNP 2013 1,58 0,00 1,20 1,00 0,80 
_BBNP 2014 1,32 0,17 1,17 1,00 0,84 
_BBRI 2010 4,64 0,10 1,20 1,00 0,75 
_BBRI 2011 4,93 0,09 1,45 1,00 0,75 
_BBRI 2012 5,15 0,09 1,45 1,00 0,70 
_BBRI 2013 5,03 0,09 1,45 1,00 0,73 
_BBRI 2014 4,74 0,09 1,45 1,00 0,74 
_BBTN 2010 2,05 0,00 1,33 0,67 0,77 
_BBTN 2011 2,03 0,00 1,50 0,83 0,78 
_BBTN 2012 1,94 0,00 1,30 0,90 0,80 
_BBTN 2013 1,79 0,00 1,43 0,86 0,78 
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_BBTN 2014 1,12 0,00 1,50 0,67 0,75 
_BDMN 2010 2,70 0,27 1,82 0,91 0,61 
_BDMN 2011 2,60 0,25 1,67 0,75 0,60 
_BDMN 2012 2,70 0,27 1,82 0,82 0,61 
_BDMN 2013 2,50 0,27 1,73 0,91 0,60 
_BDMN 2014 1,40 0,33 1,78 0,78 0,63 
_BJBR 2010 3,15 0,00 1,00 0,40 0,81 
_BJBR 2011 2,65 0,00 1,33 0,33 0,87 
_BJBR 2012 2,46 0,00 1,17 0,33 0,85 
_BJBR 2013 2,61 0,00 1,17 0,33 0,84 
_BJBR 2014 1,94 0,43 1,14 0,14 0,80 
_BKSW 2010 0,17 0,25 1,25 1,00 0,72 
_BKSW 2011 0,46 0,17 1,50 0,83 0,94 
_BKSW 2012 -0,81 0,00 1,50 0,83 0,73 
_BKSW 2013 0,07 0,00 1,57 0,71 0,52 
_BKSW 2014 1,05 0,00 1,50 0,83 0,55 
_BMRI 2010 3,40 0,09 1,64 0,91 0,58 
_BMRI 2011 3,40 0,09 1,64 0,91 0,54 
_BMRI 2012 3,54 0,09 1,82 0,91 0,58 
_BMRI 2013 3,54 0,09 1,64 0,91 0,58 
_BMRI 2014 3,39 0,10 1,90 0,80 0,60 
_BNGA 2010 2,75 0,33 1,67 0,50 0,73 
_BNGA 2011 2,85 0,33 1,67 0,42 0,65 
_BNGA 2012 3,18 0,33 1,58 0,42 0,66 
_BNGA 2013 2,75 0,33 1,58 0,50 0,67 
_BNGA 2014 1,60 0,27 1,82 0,64 0,72 
_BNII 2010 1,14 0,44 1,22 0,56 0,55 
_BNII 2011 1,13 0,56 1,33 0,78 0,56 
_BNII 2012 1,62 0,60 1,30 0,80 0,59 
_BNII 2013 1,71 0,63 1,38 0,88 0,61 
_BNII 2014 0,67 0,63 1,63 0,88 0,63 
_BNLI 2010 2,00 0,33 1,67 0,44 0,66 
_BNLI 2011 1,70 0,33 1,56 0,56 0,66 
_BNLI 2012 1,70 0,50 1,70 0,40 0,69 
_BNLI 2013 1,55 0,30 1,50 0,60 0,66 
_BNLI 2014 1,16 0,44 1,56 0,78 0,59 
_BSIM 2010 1,44 0,00 1,33 0,67 0,73 
_BSIM 2011 1,07 0,00 1,33 0,67 0,74 
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_BSIM 2012 1,74 0,00 1,29 1,00 0,70 
_BSIM 2013 1,71 0,00 1,33 1,00 0,63 
_BSIM 2014 1,02 0,00 1,38 1,00 0,68 
_BSWD 2010 2,93 0,20 1,40 1,00 0,83 
_BSWD 2011 3,66 0,33 1,33 1,00 0,78 
_BSWD 2012 3,14 0,33 1,33 1,00 0,78 
_BSWD 2013 3,80 0,20 1,40 1,00 0,71 
_BSWD 2014 3,37 0,20 1,40 1,00 0,73 
_BTPN 2010 4,00 0,13 1,13 1,00 0,93 
_BTPN 2011 4,40 0,11 1,22 0,67 0,92 
_BTPN 2012 4,70 0,10 1,20 0,67 0,91 
_BTPN 2013 4,50 0,10 1,20 0,70 0,90 
_BTPN 2014 3,60 0,11 1,22 0,67 0,83 
_BVIC 2010 1,71 0,00 1,00 1,00 0,60 
_BVIC 2011 2,65 0,00 1,25 1,00 0,53 
_BVIC 2012 2,17 0,00 1,20 0,80 0,67 
_BVIC 2013 1,97 0,00 1,17 0,67 0,68 
_BVIC 2014 0,80 0,00 1,17 0,67 0,60 
_INPC 2010 0,76 0,17 1,17 1,00 0,81 
_INPC 2011 0,72 0,17 1,17 1,00 0,64 
_INPC 2012 0,66 0,17 1,33 1,00 0,83 
_INPC 2013 1,39 0,50 1,17 1,00 0,83 
_INPC 2014 0,78 0,29 1,00 0,86 0,84 

_MAYA 2010 1,22 0,33 1,33 1,00 0,92 
_MAYA 2011 2,07 0,33 1,33 0,83 0,73 
_MAYA 2012 2,41 0,33 1,40 1,00 0,69 
_MAYA 2013 2,53 0,33 1,33 1,00 0,83 
_MAYA 2014 1,98 0,33 1,33 1,00 0,86 
_MCOR 2010 1,11 0,20 1,00 1,00 0,62 
_MCOR 2011 0,96 0,25 1,00 0,75 0,80 
_MCOR 2012 2,04 0,20 1,20 1,00 0,85 
_MCOR 2013 1,74 0,40 1,00 1,00 0,82 
_MCOR 2014 0,79 0,40 1,20 1,00 0,87 
_MEGA 2010 2,45 0,14 1,57 1,00 0,64 
_MEGA 2011 2,29 0,14 1,57 1,00 0,61 
_MEGA 2012 2,74 0,00 1,38 1,00 0,65 
_MEGA 2013 1,14 0,11 1,44 1,00 0,58 
_MEGA 2014 1,16 0,22 1,44 1,00 0,55 
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_NISP 2010 1,29 0,13 1,63 0,80 0,67 
_NISP 2011 1,91 0,30 1,60 0,88 0,65 
_NISP 2012 1,79 0,30 1,60 1,00 0,63 
_NISP 2013 1,81 0,30 1,60 1,00 0,66 
_NISP 2014 1,79 0,30 1,60 1,00 0,72 
_PNBN 2010 1,87 0,09 1,36 1,00 0,63 
_PNBN 2011 2,02 0,09 1,36 1,00 0,58 
_PNBN 2012 1,96 0,09 1,36 1,00 0,62 
_PNBN 2013 1,85 0,09 1,45 1,00 0,70 
_PNBN 2014 1,79 0,09 1,36 1,00 0,64 
_SDRA 2010 2,78 0,00 1,67 1,00 0,91 
_SDRA 2011 3,00 0,00 1,25 1,00 0,83 
_SDRA 2012 3,57 0,00 1,00 1,00 0,81 
_SDRA 2013 5,14 0,00 1,00 1,00 0,50 
_SDRA 2014 2,81 0,00 1,33 1,00 0,50 
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LAMPIRAN II 

Hasil Regresi dengan Menggunakan Fixed Effect 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

  DIVINCOME EDU  GENDER TENURE 
 Mean   0,699120  1,424800   0,162800  0,836640 
 Median   0,670000  1,380000   0,110000  0,910000 
 Maximum   1,500000  2,100000   0,630000  1,000000 
 Minimum   0,260000  1,000000   0,000000  0,140000 
 Std. Dev.   0,142478  0,252269   0,156975  0,214438 
 Skewness   1,151339  0,311680   0,927377 -1,237538 
 Kurtosis   10,23091  2,416141   3,296555  3,515852 
Jarque-Bera  299,9398 3,799312  18,37531 33,29220 
 Probability   0,000000  0,149620   0,000102  0,000000 
 Sum   87,39000  178,1000   20,35000  104,5800 
 Sum Sq. Dev.   2,517203  7,891320   3,055520  5,701989 
 Observations   125  125   125  125 
 
 
UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 125

Mean      -7.11e-18
Median   0.018416
Maximum  1.388155
Minimum -1.053229
Std. Dev.   0.414338
Skewness  -0.090866
Kurtosis   3.509123

Jarque-Bera  1.522045
Probability  0.467188
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UJI CHOW 
 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 32,097512 (24,96) 0,0000 

Cross-section Chi-square 274,991198 24 0,0000 
     

 
 
UJI MULTIKOLINEARITAS 
 
 DIVINCOME EDU GENDER TENURE 
DIVINCOME  1,000000 -0,355733 -0,011608  0,056573 

EDU -0,355733  1,000000  0,072870 -0,243381 
GENDER -0,011608  0,072870  1,000000 -0,094495 
TENURE  0,056573 -0,243381 -0,094495  1,000000 

 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/16   Time: 09:31   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (balanced) observations: 125  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DIVINCOME -1,401029 1,684400 -0,831767 0,4072 

EDU -0,890941 0,980538 -0,908625 0,3654 
GENDER 1,700194 1,436387 1,183660 0,2389 
TENURE -0,981950 1,081660 -0,907817 0,3658 

C -0,571090 2,464996 -0,231680 0,8172 
     
     R-squared 0,025670     Mean dependent var -3,364737 

Adjusted R-squared -0,006808     S.D. dependent var 2,487583 
S.E. of regression 2,496036     Akaike info criterion 4,706463 
Sum squared resid 747,6238     Schwarz criterion 4,819596 
Log likelihood -289,1539     Hannan-Quinn criter. 4,752423 
F-statistic 0,790376     Durbin-Watson stat 1,944724 
Prob(F-statistic) 0,533629    
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UJ 

    HASIL PENGUJIAN HIPHOTESA 
 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/08/16   Time: 09:29   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (balanced) observations: 125  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2,725267 0,718032 3,795468 0,0003 

DIVINCOME -0,464212 0,427738 -1,085272 0,2805 
EDU -0,777441 0,366115 -2,123491 0,0363 

GENDER -0,171282 0,638397 -0,268301 0,7890 
TENURE 1,083830 0,471345 2,299444 0,0236 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0,897667     Mean dependent var 2,171920 

Adjusted R-squared 0,867820     S.D. dependent var 1,295231 
S.E. of regression 0,470901     Akaike info criterion 1,531698 
Sum squared resid 21,28781     Schwarz criterion 2,187867 
Log likelihood -66,73113     Hannan-Quinn criter. 1,798265 
F-statistic 30,07556     Durbin-Watson stat 2,069306 
Prob(F-statistic) 0,000000    
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LAMPIRAN III 

Data Pendapatan Perbankan Periode 2010 – 2014 

Kode 
Bank 

Tahun Non Interest Net Interest NETOP % Porsi 
Non 

Interest 
_BABP 2010 77.396 394.899 757.553 10,22% 
_BABP 2011 70.074 362.654 720.419 9,73% 
_BABP 2012 65.374 357.765 423.139 15,45% 
_BABP 2013 93.028 286.067 379.095 24,54% 
_BABP 2014 62.890 236.281 299.171 21,02% 
_BBCA 2010 (2.212.393) 12.936.828 10.724.435 -20,63% 
_BBCA 2011 5.994.872 18.053.836 24.048.708 24,93% 
_BBCA 2012 6.375.833 21.238.123 27.613.956 23,09% 
_BBCA 2013 7.947.074 26.425.140 34.372.214 23,12% 
_BBCA 2014 9.023.976 32.026.694 41.050.670 21,98% 
_BBKP 2010 519.135 1.702.949 2.222.084 23,36% 
_BBKP 2011 636.580 2.028.880 2.665.460 23,88% 
_BBKP 2012 663.749 2.344.391 3.008.140 22,07% 
_BBKP 2013 785.676 2.296.222 3.081.898 25,49% 
_BBKP 2014 944.805 2.344.137 3.288.942 28,73% 
_BBNI 2010 7.044.087 11.737.683 18.781.770 37,50% 
_BBNI 2011 7.601.475 13.195.814 20.797.289 36,55% 
_BBNI 2012 8.445.813 15.458.991 23.904.804 35,33% 
_BBNI 2013 9.440.904 19.058.281 28.499.185 33,13% 
_BBNI 2014 10.715.356 22.376.301 33.091.657 32,38% 
_BBNP 2010 17.389 224.236 241.625 7,20% 
_BBNP 2011 23.732 293.948 317.680 7,47% 
_BBNP 2012 34.755 388.288 423.043 8,22% 
_BBNP 2013 53.360 431.168 484.528 11,01% 
_BBNP 2014 41.017 437.717 478.734 8,57% 
_BBRI 2010 5.544.533 32.888.603 38.433.136 14,43% 
_BBRI 2011 5.775.975 34.427.076 40.203.051 14,37% 
_BBRI 2012 8.389.732 36.483.766 44.873.498 18,70% 
_BBRI 2013 8.348.459 44.106.271 52.454.730 15,92% 
_BBRI 2014 9.299.140 51.442.410 60.741.550 15,31% 
_BBTN 2010 487.890 3.190.358 3.678.248 13,26% 
_BBTN 2011 512.017 3.574.809 4.086.826 12,53% 
_BBTN 2012 571.494 4.400.715 4.972.209 11,49% 
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_BBTN 2013 763.983 5.277.599 6.041.582 12,65% 
_BBTN 2014 894.820 5.098.831 5.993.651 14,93% 
_BDMN 2010 3.583.835 9.908.450 13.492.285 26,56% 
_BDMN 2011 4.213.121 10.849.101 15.062.222 27,97% 
_BDMN 2012 4.648.599 12.922.108 17.570.707 26,46% 
_BDMN 2013 5.155.638 13.531.043 18.686.681 27,59% 
_BDMN 2014 4.335.911 13.679.836 18.015.747 24,07% 
_BJBR 2010 306.401 2.639.581 2.945.982 10,40% 
_BJBR 2011 240.168 3.061.209 3.301.377 7,27% 
_BJBR 2012 330.362 3.655.375 3.985.737 8,29% 
_BJBR 2013 457.258 4.782.143 5.239.401 8,73% 
_BJBR 2014 565.904 4.461.598 5.027.502 11,26% 

_BKSW 2010 19.983 98.453 118.436 16,87% 
_BKSW 2011 4.829 158.753 163.582 2,95% 
_BKSW 2012 32.353 172.509 204.862 15,79% 
_BKSW 2013 155.870 230.945 386.815 40,30% 
_BKSW 2014 209.433 406.622 616.055 34,00% 
_BMRI 2010 8.432.817 19.518.609 27.951.426 30,17% 
_BMRI 2011 11.768.351 21.775.982 33.544.333 35,08% 
_BMRI 2012 11.897.822 27.530.592 39.428.414 30,18% 
_BMRI 2013 14.686.637 33.809.418 48.496.055 30,28% 
_BMRI 2014 14.687.815 39.132.424 53.820.239 27,29% 
_BNGA 2010 1.367.999 7.326.293 8.694.292 15,73% 
_BNGA 2011 2.261.681 7.926.830 10.188.511 22,20% 
_BNGA 2012 2.715.310 9.709.219 12.424.529 21,85% 
_BNGA 2013 2.619.810 10.120.691 12.740.501 20,56% 
_BNGA 2014 2.129.884 10.689.495 12.819.379 16,61% 
_BNII 2010 1.945.403 3.625.089 5.570.492 34,92% 
_BNII 2011 2.023.965 4.215.548 6.239.513 32,44% 
_BNII 2012 2.093.909 5.313.735 7.407.644 28,27% 
_BNII 2013 1.948.618 5.514.870 7.463.488 26,11% 
_BNII 2014 1.923.566 5.931.696 7.855.262 24,49% 
_BNLI 2010 871.048 3.117.659 3.988.707 21,84% 
_BNLI 2011 1.034.523 3.741.285 4.775.808 21,66% 
_BNLI 2012 1.054.709 4.368.903 5.423.612 19,45% 
_BNLI 2013 1.253.997 4.547.959 5.801.956 21,61% 
_BNLI 2014 1.990.104 4.802.125 6.792.229 29,30% 
_BSIM 2010 78.572 418.456 497.028 15,81% 
_BSIM 2011 92.748 511.637 604.385 15,35% 
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_BSIM 2012 171.150 780.192 951.342 17,99% 
_BSIM 2013 275.230 826.320 1.101.550 24,99% 
_BSIM 2014 251.106 987.625 1.238.731 20,27% 
_BSWD 2010 9.106 85.362 94.468 9,64% 
_BSWD 2011 14.079 96.506 110.585 12,73% 
_BSWD 2012 14.372 97.662 112.034 12,83% 
_BSWD 2013 29.517 141.044 170.561 17,31% 
_BSWD 2014 34.097 174.691 208.788 16,33% 
_BTPN 2010 135.041 3.539.264 3.674.305 3,68% 
_BTPN 2011 190.792 4.635.946 4.826.738 3,95% 
_BTPN 2012 282.805 6.071.114 6.353.919 4,45% 
_BTPN 2013 400.394 7.048.449 7.448.843 5,38% 
_BTPN 2014 739.520 7.040.783 7.780.303 9,51% 
_BVIC 2010 314.793.521 118.646.463 433.439.984 72,63% 
_BVIC 2011 108.111.796 172.652.502 280.764.298 38,51% 
_BVIC 2012 85.050.599 321.112.016 406.162.615 20,94% 
_BVIC 2013 106.499.718 415.264.181 521.763.899 20,41% 
_BVIC 2014 131.954.365 337.619.803 469.574.168 28,10% 
_INPC 2010 69.768 586.927 656.695 10,62% 
_INPC 2011 178.416 583.028 761.444 23,43% 
_INPC 2012 82.962 826.029 908.991 9,13% 
_INPC 2013 105.326 998.257 1.103.583 9,54% 
_INPC 2014 92.270 954.776 1.047.046 8,81% 

_MAYA 2010 21.263 483.026 504.289 4,22% 
_MAYA 2011 105.907 553.771 659.678 16,05% 
_MAYA 2012 178.829 742.214 921.043 19,42% 
_MAYA 2013 106.105 1.003.372 1.109.477 9,56% 
_MAYA 2014 95.491 1.165.240 1.260.731 7,57% 
_MCOR 2010 45.608 135.963 181.571 25,12% 
_MCOR 2011 24.148 191.422 215.570 11,20% 
_MCOR 2012 24.433 267.933 292.366 8,36% 
_MCOR 2013 32.315 288.099 320.414 10,09% 
_MCOR 2014 21.842 296.502 318.344 6,86% 
_MEGA 2010 675.426 2.180.529 2.855.955 23,65% 
_MEGA 2011 963.823 2.706.195 3.670.018 26,26% 
_MEGA 2012 967.562 3.342.112 4.309.674 22,45% 
_MEGA 2013 1.186.493 2.696.051 3.882.544 30,56% 
_MEGA 2014 1.396.354 2.745.049 4.141.403 33,72% 
_NISP 2010 481.632 1.806.666 2.288.298 21,05% 
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_NISP 2011 650.866 2.255.442 2.906.308 22,39% 
_NISP 2012 835.854 2.566.027 3.401.881 24,57% 
_NISP 2013 879.030 3.139.288 4.018.318 21,88% 
_NISP 2014 743.261 3.744.698 4.487.959 16,56% 
_PNBN 2010 1.361.746 4.202.474 5.564.220 24,47% 
_PNBN 2011 2.110.291 4.990.240 7.100.531 29,72% 
_PNBN 2012 1.828.610 5.473.867 7.302.477 25,04% 
_PNBN 2013 1.352.376 6.085.674 7.438.050 18,18% 
_PNBN 2014 1.878.122 6.206.941 8.085.063 23,23% 
_SDRA 2010 12.858 271.297 284.155 4,52% 
_SDRA 2011 32.228 320.239 352.467 9,14% 
_SDRA 2012 50.803 432.420 483.223 10,51% 
_SDRA 2013 177.206 199.921 377.127 46,99% 
_SDRA 2014 178.117 215.312 393.429 45,27% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversitas Manajemen..., Sayydatuz Shoimah Jamruddin, Ak.-IBS, 2016



 
 

96 
 

PERSONAL DETAILS 

                    

Full Name   : Sayydatuz Shoimah Jamruddin             

Sex    : Female  
 
Place, Date of Birth  : Manokwari, 14 Februari 1995  

Nationality   : Indonesia  

Height, Weight  : 167 cm, 52 kg 

Health    : Fine 

Religion   : Islam  

Phone, Mobile  : 085244344621 

E-mail    : sayydatuz@gmail.com     

 

PERSONALITIES 
 

Cheerful, honest, cooperative, discipline, principal, fast learner, good 

interpersonal and communication skill, dilligent, kindly. 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

Formal Educations 

2012 - Present Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE 

IBS), Major in Accounting, Jakarta 

2009 - 2012 SMA Negeri 02 Manokwari  

2006 - 2009 SMP Negeri 12 Prafi Manokwari 

2000 - 2006 SD Inpres Prafi SP II Manokwari 
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ACHIEVEMENTS 
 

 2012 - 2013 IBS Scholarship  

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

 

2007 – 2008 

2009 – 2010 

2009 – 2012 

2010 – 2012    

OSIS SMP Negeri 12 Prafi 

OSIS SMA Negeri 02 Manokwari 

Pramuka Saka Bhayangkara Polres Manokwari 

The Chief of Pramuka Saka Bhayangkara Polres Manokwari 

2010 – 2011 

2011 – 2012  

2012 – 2014  

 

2013 – 2015      

 

2013 – 2014  

2014 – Now 

2014 – 2015   

Badan Kerohanian Islam (ROHIS) SMA Negeri 02 Manokwari 

Member of Pelajar Islam Indonesia (PII Manokwari) 

Secretary of Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi 

Mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

Member of Unit Kegiatan Mahasiswa Study Research Center STIE Indonesia 

Banking School 

The treasurer of Unit Kegiatan Mahasiswa IBS Choir STIE Indonesia Banking 

School 

Member of Badan Kerohanian Islam STIE Indonesia Banking School 

Coordinator of Budgeting Dewan Perwakilan Mahasiswa STIE Indonesia 

Banking School 

 

 

SKILLS 

 
1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Power Point and Zahir) 
2. Internet Literate 
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WORKING EXPERIENCE 

 

2013 – 2015 Lecturer’s Assisstant 

2015  Private Teacher  

LEISURE TIME ACTIVITIES 

 

listening music, playing guitar, computer literate, travelling, reading book, 

watching a movie, singing,  and cooking. 

INTERNSHIP 

 

2015  KPw Bank Indonesia Tasikmalaya 

2016  KAP Gani Sigiro dan Handayani Grant Thornton 
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