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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 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Faktor 
keuangan bukanlah satu-satunya 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 
diestimasikan 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. Berikut adalah data terkait keberadaan wanita dalam jajaran direksi perbankan:  

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. Keragaman suatu manajemen 
sangatlah luas. Keragaman bukan hanya dapat diukur melalui keberadaan gender saja melainkan 
juga dengan beberapa bentuk keragaman. 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). Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk 
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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). 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).  

Sudah banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan keragaman manajemen. 
(Muller, 2010) dan (Carter, 2008) berpendapat bahwa keragaman gender pada dewan memiliki 
pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil peneliti lain (Adams, 2008) dan (Darmadi, 2010) 
menemukan bahwa keragaman gender berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Akan 
tetapi, (Hussein, 2010), (Rampling, 2011), dan (Toyyibah, 2012) tidak mendapatkan bukti yang 
kuat bahwa keragaman gender dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Hussein, 
2010). Sedangkan, penelitian yang dilakukan (Miller, 2014) mendapatkan bukti bahwa keragaman 
berdampak pada dua hal, yaitu dapat mendorong atau menghambat perubahan strategi 
tergantung pada kinerja dan kekuatan direksi wanita.  

Latar belakang pendidikan merupakan faktor lain keragaman manajemen dalam 
meningkatkan kinerja keuangan. 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). Pendapat lain dikemukakan oleh (Gottesman, 2010) dan 
(Bhagat, 2014) yang menjelaskan bahwa pengaruh yang disebabkan oleh tingkat pendidikan tidak 
terbukti secara signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. 

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). (Toyyibah, 2012) mengungkapkan 
bahwa masa jabatan yang dipegang oleh seorang dewan berpengaruh 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.  

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. 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). 
Pendapatan non bunga ini mulai dikembangkan dengan tujuan untuk mengendalikan cost of 
loanable fund dan mengurangi harapan pendapatan atas bunga kredit (Adiyanti, 2013). Belum ada 
penelitian terkait diversifikasi pendapatan terhadap kinerja keuangan di Indonesia (Sianipar, 2015). 
Akan tetapi, penelitian di negara maju sudah banyak dilakukan. Semakin tinggi tingkat diversifikasi 
pendapatan berdampak pada semakin rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan 
(Oweis, 2012) dan (Edirisuriya, 2013). Adapun peneliti lain (Sanya, 2010), (Sianipar, 2015) dan 
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(Mamun, 2015) berpendapat bahwa pendapatan non bunga berdampak positif pada profitabilitas 
perusahaan.  

2. 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). 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. 

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). 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, dan (4) 
Promotion, merupakan aktivitas perusahaan dalam mengkomunikasikan. 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. 
 
2.1.3. Teori Ketergantungan Terhadap Sumber Daya (Resource Dependence Theory) 

(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. 

2.1.4. 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 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, dan (2) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi 
Kepatuhan Bank. 
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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). 
 
2.1.7. Diversitas Manajemen 

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.  
 
2.1.8. 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. 
 
2.2. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Data diolah 

Variabel Independen Variabel Dependen 

 
Diversitas Gender 

Diversitas Latar Belakang 
Pendidikan 

 
Diversitas Masa Kerja 

 
Diversifikasi Pendapatan 

 

 

Return On Asset 
(ROA) 
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2.3. Pengembangan Hiphotesa 
 
2.3.1. Diversitas Gender dan Profitabilitas Bank 

Berdasarkan teori keterbatasan sumber daya, dengan adanya keragaman akan 
menciptakan adanya perbedaan kekuasaan. 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) dan 
(Darmadi, 2010) menyatakan bahwa keragaman jenis kelamin berdampak negatif bagi kinerja 
perusahaan. Sedangkan keragaman jenis kelamin memiliki pengaruh yang rendah bagi kinerja 
keuangan (Rampling, 2011) dan (Toyyibah, 2012).  

H1: Diversitas Gender berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 
 
2.3.2. Diversitas Latar Belakang Pendidikan dan Profitabilitas Perbankan 

Berdasarkan teori keterbatasan sumber daya, konteks sosial organisasi yang penting 
adalah memahami keputusan apa yang harus diambil terkait dengan persoalan siapa yang harus 
dipekerjakan. 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). Dalam penelitian (Gottesman, 2010) dan (Bhagat, 2014) menjelaskan 
bahwa pengaruh yang disebabkan oleh tingkat pendidikan tidak terbukti secara signifikan terhadap 
kinerja keuangan suatu perusahaan.  

H2: Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 
 
2.3.3. Diversitas Masa kerja dan Profitabilitas Perbankan  

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. 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). Dalam penelitian (Toyyibah, 2012) 
mengungkapkan bahwa masa kerja yang dipegang oleh seorang dewan berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. Adapun penelitian yang dilakukan (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 
 
2.3.4. Diversifikasi Pendapatan dan Profitabilitas Perbankan 

Berdasarkan teori bauran pemasaran produk, bahwa salah satu komponen agar dapat 
menciptakan pemasaran yang baik adalah dengan adanya produk perusahaan. Komponen 
penting dalam produk perusahaan salah satunya adalah variasi produk yang di mana dengan 
adanya variasi produk akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan berdampak 
pula pada profitabilitas perusahaan. Pendapatan non bunga ini mulai dikembangkan dengan 
tujuan untuk mengendalikan cost of loanable fund dan mengurangi harapan pendapatan atas 
bunga kredit (Adiyanti, 2013). (Sanya, 2010), (Sianipar, 2015) dan (Mamun, 2015) berpendapat 
bahwas pendapatan non bunga berdampak positif pada profitabilitas perusahaan. Akan tetapi 
penelitian lain mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat diversifikasi pendapatan berdampak 
pada semakin rendahnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan (Oweis, 2012) dan 
(Edirisuriya, 2013). 

H5: Diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Sampel Penelitian 
Penelitian ini melibatkan 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Data 
yang digunakan adalah data panel dengan total jumlah observasi sebanyak 125. 
 
3.2. Definisi Operasional Variabel 
 
3.2.1. Variabel Dependen 
Variabel dependen penelitian ini adalah return on asset (ROA) yang diukur berdasar jumlah 
pendapatan operasi (operating income) dibagi total aset (Keown, 2011) yang dirumuskan sebagai 
berikut: 

    
                        

           
 

 
 
3.2.2. Variabel Independen 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel Independen 
Nama Variabel Pengukuran Skala 

Diversitas Gender 
(Muller, 2014)        

                                    

             
 Rasio 

Diversitas Latar 
Belakang 
Pendidikan  

                              

     
                       

             
 

     
                             

             
 

     
                      

             
 

          
                                      

             
 

Rasio 

Diversitas Masa 
Kerja (Toyyibah, 
2012) 

Pengkarakteristikan 1 untuk direksi yang sudah 
bekerja selama 10 tahun, dan 0 untuk dewan 
direksi yang bekerja selama kurang dari 10 tahun 

Rasio 

Diversifikasi 
Pendapatan 
(Sanya, 2010) 

           
   

     
 
 

   
   

     
 
 

 
Ket: 
HHI (rev)= Herfindahl Hirschman Index (HHI) 
Revenue 
NON = Non-interest Income 
NET = Net-Interest Income 
NETOP = Net Operating Revenue  

Rasio 

 
3.3. Model Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan model berikut: 

 
ROAit = α + β1GENDERit + β2EDUit + β3TENUREit + Β4DIVINCOMEit + eit 

 
ROA merupakan variabel dependen yang menggunakan rasio Return On Asset, α adalah 
Koefisien konstanta, β1 – β4 adalah Koefisien variabel independen, GENDER merupakan variabel 
Diversitas gender, EDU merupakan variabel Diversitas latar belakang pendidikan, TENURE adalah 
variabel diversitas massa kerja, DIVINCOME adalah variabel diversifikasi pendapatan, dan e 
adalah Variabel error. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1. menjelaskan variabel Divincome yang merupakan proksi dari diversifikasi 
pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar sebesar 69,91%. Adapun nilai maksimum sebesar 
1,500000 dimiliki oleh Bank Central Asia (BBCA) yang artinya bank tersebut memiliki jumlah 
pendapatan atas diversifikasi produk perbankan terbesar dibanding bank-bank yang lainnya. 
Adapun nilai rata-rata variabel latar belakang pendidikan sebesar 1,424800, dan nilai terbesar 
adalah senilai 2,100000 dimiliki oleh Bank Negara Indonesia (BBNI) yang menunjukkan bank 
tersebut memiliki tingkat diversitas latar belakang pendidikan dewan direksi yang sangat tinggi.  

Sedangkan variabel gender merupakan keragaman jenis kelamin diketahui bahwa 
persentase rata-rata komponen dewan direksi yang berjenis kelamin wanita sebesar 16,28% 
dengan nilai maksimum sebesar 63% dimiliki oleh Bank Negara Indonesia (BBNI) yang artinya 
bahwa persentase kedudukan dewan direksi wanita terbesar dimiliki oleh Bank BNI. Terkait 
dengan variabel keragaman masa kerja dewan direksi dengan nilai terendahnya adalah 0,140000 
yang artinya bahwa persentase tersebut memiliki nilai terendah atas masa kerja dewan direksi dan 
hal tersebut dimiliki oleh Bank Jabar Banten (BJBR). Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat dilihat 
bahwa semua variabel memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan standar deviasi yang berarti 
bahwa semua variabel memiliki sebaran yang kecil. 
 
4.2. Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 
autokorelasi. Dalam model penelitian ini, dinyatakan tidak memiliki masalah terkait normalitas 
(prob > 5%), multikolinearitas, heteroskedastisitas (uji Park) dan autokorelasi (metode Durbin 
Watson). Teknik regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi model (common, fixed 
dan random effect), sehingga diperoleh dalam model penelitian dengan teknik fixed effect. Teknik 
estimasi ini didasarkan pada uji chow dan uji haussman (Winarno, 2011). 
 
4.3. Hasil Regresi Data Panel 

Tabel 4.2. menjelaskan hasil model penelitian. Dalam model ini variabel independen 
mampu menjelaskan keberadaan variabel dependen sebesar 86,78% sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian. Berdasarkan hasil olahan 
data tersebut, diketahui bahwa TENURE dan EDU merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
profitabilitas perbankan. Hal ini sesuai dengan prediksi peneliti karena dengan adanya keragaman 
latar belakang pendidikan dan keragaman masa kerja akan menciptakan suatu ilmu dan 
pengalaman yang berbeda-beda sehingga dapat terwujudnya suatu inovasi dan strategi yang baik 
untuk profitabilitas perbankan. 
 Berdasarkan tabel 4.2 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 penelitian yang menemukan hasil 
tersebut, di Indonesia sendiri baru pertama kali dilakukan dalam penelitian (Sianipar, 2015). 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 nilai mean yang lebih besar dibanding nilai median 
yang berarti bahwa pertumbuhan diversifikasi pendapatan cenderung lebih kecil. 
 Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa probabilitas GENDER kurang dari signifikansi 
sebesar (0,7890 < 0,05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,171282. Sehingga, dapat 
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 dapat 
disimpulkan keberadaan gender dalam sebuah bisnis perusahaan tidak memiliki keterkaitan 
dengan profitabilitas perusahaan. 

Adapun penjelasan terkait variabel latar belakang pendidikan mendapatkan hasil yang 
tercantum dalam tabel 4.2 bahwa probabilitas yang dimiliki oleh EDU menunjukkan nilai 
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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 yang signifikan terhadap ROA dan akan berdampak 
pada menurunnya profitabilitas perusahaan. 

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. Dengan beragamnya latar belakang pendidikan akan menciptakan suatu ilmu 
yang berbeda sehingga dapat merumuskan suatu strategi yang baik bagi perusahaan. 
Dengan beragamnya latar belakang pendidikan ini dapat menyebabkan berkembangnya 
inovasi-inovasi terhadap produk yang harus dimiliki oleh perusahaan. Sehingga, dengan 
adanya keberagaman latar belakang pendidikan akan dapat menciptakan beberapa inovasi 
produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilakukan dengan 
menggabungkan latar belakang pendidikan yang beragam. Akan tetapi, keragaman latar 
belakang pendidikan ini harus disesuaikan keadaan bisnis yang dijalani perusahaan. Karena 
jika perusahaan hanya melihat dari segi keragaman tanpa melihat kebutuhan perusahaan 
keragaman ini akan berakibat pada penurunan profitabilitas perusahaan. 
 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 prediksi 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.  

Tabel 4.1 
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 
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Tabel 4.2 

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 

 
 
5. Penutup 
 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 mempertimbangkan keberadaan sumber daya manusia yang juga memiliki 
pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
 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. 
 Periode pengamatan ini hanya selama 5 (lima) tahun terakhir. Sehingga, untuk peneliti 
selanjutnya agar dapat melakukan penelitian yang memiliki periode lebih lama. 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 
 
Tabel daftar sampel penelitian 
No Kode Saham Nama Emiten Tanggal IPO 
1. BABP Bank MNC Internasional Tbk 15 Juli 2002 
2. BBCA Bank Central Asia Tbk 31 Mei 2000 
3. BBKP Bank Bukopin Tbk 10 Juli 2006 
4. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 25 November 1996 
5. BBNP Bank Nusa Parahyangan Tbk 10 Januari 1001 
6. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10 November 2003 
7. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17 Desember 2009 
8. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 6 Desember 1989 
9. BJBR Bank Jabar Banten Tbk 08 Juli 2010 

10. BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 21 November 2002 
11. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14 Juli 2003 
12. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29 November 1989 
13. BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 21 November 1989 
14. BNLI Bank Permata Tbk 15 Januari 1990 
15. BSIM Bank Sinarmas 13 Desember 2010 
16.  BSWD Bank of India Indonesia Tbk 1 Mei 2002 
17. BTPN Bank Tabungan Pensiun Negara Tbk 12 Maret 2008 
18. BVIC Bank Victoria International Tbk 30 Juni 1999 
19. INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 29 Agustus 1990 
20. MAYA Bank Mayapada International Tbk 29 Agustus 1997 
21. MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 3 Juli 2007 
22. MEGA Bank Mega Tbk 17 April 2000 
23. NISP Bank NISP OCBC Tbk 20 )ktober 1994 
24. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29 Desember 1982 
25. SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1960 15 Desember 2006 
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