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ABSTRACT

Bank Risk-Based Rating (RBBR) is an assessment of the soundness of

commercial banks that formerly called CAMELS (Capital, Asset Quality, Management,

Earnings, Liabilities and Sensitivity to Market). General bank rating method RBBR

started since 5 January 2011. So all commercial banks in Indonesia must apply the

method to the commercial banks.

In this study the concept of indicators used in the mechanism RBBR namely:

Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital. However, in this

study only 3 (three) variables used are Risk Profile, Good Corporate Governance and

Capital. The sample in this study are all banking companies listed in Indonesia Stock

Exchange (IDX) 2008-2013 years. The method of analysis used in this study is multiple

regression, because according to the purpose of the research is to analyze the influence

of the independent variable on the dependent variable. To menentuan sample selection

method used purposive sampling. By using this method, the company acquired 20 banks

that will be used as samples in this study.

From the results of hypothesis testing, it is shown that the Loan to Deposit Ratio

(LDR) has a significant positive effect on financial performance (earnings volatility).

While the Good Corporate Governance (GCG) has a significant negative effect on

financial performance (earnings volatility) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) has a

significant negative effect on financial performance (earnings volatility).

Keyword: RBBR, STD, LDR, GCG dan CAR

Pengaruh komponen..., Mathilda Amelia, Ak.-IBS, 2014



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pergantian peraturan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dibuat

berdasarkan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Surat Edaran

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank saat ini telah mengalami perubahan sejak

tanggal 1 Januari 2010. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur tingkat

kesehatan bank yaitu PBI No.13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum. Bank Indonesia telah mengubah PBI No.6/10/PBI/2004 tentang sistem

penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggunakan CAMELS. Menurut

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP menyatakan bahwa pergantian sistem

penilaian tingkat kesehatan bank dari CAMELS menjadi RBBR disebabkan oleh

krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir yang memberi pelajaran

berharga bagi perbankan untuk memberikan suatu inovasi dalam produk, jasa dan

aktivitas yang diimbangi dengan penerapan Manajemen Risiko yang memadai.

Sehingga hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada

Bank maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Pengalaman dari krisis keuangan

global mendorong peringkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan Good

Corporate Governance. Tujuannya adalah membuat Bank mampu mengidentifikasi

permasalahan sejak awal, melakukan perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta
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meerapkan Manajemen Risiko yang lebih baik sehingga siap menghadapi krisis

global. Untuk menilai tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator.

Indikator tersebut menggunakan empat faktor pengukuran, yaitu Risk Profile (Profil

Risiko), Good Corporate Governance (GCG), Earnings (Rentabilitas) dan Capital

(Modal). Keempat faktor merupakan suatu satu kesatuan nilai yang akan menjadi

hasil akhir peringkat tingkat kesehatan bank yang disebut Risk Based Bank Rating

(RBBR), merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang

Penilaian Kesehatan Bank Umum. RBBR merupakan tata cara penilaian tingkat

kesehatan bank yang sebelumnya menggunakan CAMELS.

Berbagai penelitian terdahulu tentang komponen Risk Based Bank Rating

(RBBR) yang didalamnya mencakup Risk profile, Good Corporate Governance dan

Capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan. Risk profile

terdapat delapan jenis yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko

Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Dari delapan risiko yang disebutkan, peneliti hanya berkonsentrasi membahas risiko

kredit. Risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba) yaitu

karena risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank dan juga

dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah

geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko Kredit

dipandang sebagai risiko terbesar dalam sistem perbankan Indonesia dan dapat

menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank. Penelitian tentang Risk Profile yang
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dilakukan oleh Rosada (2013) menjelaskan bahwa CAR berpengaruh signifikan

terhadap ROA. Selanjutnya penelitian oleh Gumayantika dan Irwanto (2010)

menunjukkan bahwa tingkat risiko kredit (x) memunyai pengaruh negatif terhadap

laba bank (y), di mana setiap kenaikan variabel X (tingkat risiko kredit) akan

mengakibatkan penurunan pada variabel Y (laba bank). Penelitian oleh Sudiyatno dan

Fatmawati (2013) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif tetapi tidak

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Penelitian

selanjutnya oleh Attar dan Shabri (2014) menunjukkan bahwa penerapan manajemen

risiko kredit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang

terdaftar di BEI.

Menurut Arafat (2010) The Indonesian Institute for Corporate Governance

(IICG) merupakan lembaga independen yang berkiprah untuk melakukan serangkaian

kegiatan diseminasi dan pengembangan GCG di Indonesia. Corporate Governance

(CG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (volatilitas laba) yaitu untuk

mengukur tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan yang

nantinya akan menentukan pada tata kelola perusahaan. Dengan adanya sistem

Corporate Governance para pemegang saham dan inverstor menjadi yakin akan

memperoleh return atas investasinya, karena Corporate Governance dapat

memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. Corporate

Governance juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang yang

kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor koporat. Peneitian

tentang Good Corporate Governance yang dilakukan oleh Dewayanto (2010)
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menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan kepemilikan menujukan hubungan yang

tidak signifikan terhadap kinerja perbankan artinya tidak berpengaruh terhadap

kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menujukan

hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu

ukuran dewan direksi yang menujukan hubungan yang positif namun tidak signifikan.

Selanjutnya penelitian oleh Purnamasari dan Sugiharto (2012) menunjukkan bahwa

Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap BOPO, CAR, ROA dan

ROE, namun tidak berpengaruh terhadap LDR. Penelitian oleh Andriyan dan Supatmi

(2010) menjelaskan bahwa hasil penelitian menemukan mekanisme CG secara

simultan berpengaruh terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Penelitian oleh

Ratnaningsih dan Hidayati (2010) menjelaskan bahwa variabel independen tidak

terbukti berpengaruh terhadap pengurangan praktik manajemen laba. Hal ini

dikarenakan penerapan good corporate governance belum sepenuhnya dilaksanakan

dengan baik.

Permodalan (capital) menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang

dibutuhkan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari

penanaman aset-aset yang mengandung risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan

inventaris bank, Bank Indonesia mewajibkan bank menyediakan modal minimum

sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko (PBI Nomor 10/15/PBI/2008).

Permodalan (capital) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (volatilitas

laba) yaitu adanya modal perbankan yang tersedia untuk operasional perbankan yang

sewaktu-waktu dapat digunakan dalam keadaan yang mendesak. Ketika bank
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membutuhkan dana yang cukup besar tetapi dana tersebut tidak cukup maka bank

meminjam modal yang ada pada bank tersebut. Penelitian tentang Permodalan

(capital) yang dilakukan oleh Hutagalung, Djumahir dan Ratnasari (2011)

menunjukkan bahwa variable CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

Penelitian oleh Rosada (2013) yang menjelaskan bahwa CAR berpengaruh signifikan

terhadap ROA. Penelitian oleh Wardhani (2013) yang menunjukkan bahwa CAR

berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank (ROA). Selanjutnya penilitian oleh

Widati (2012) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap

Kinerja Perbankan/ROA. Penelitian oleh Suardani dan Astawa (2011) menunjukkan

bahwa variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan perbankan di

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005 dan 2006. Selanjutnya penelitian oleh

Karunia (2013) menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) terbukti

berpengaruh negatif terhadap ROA.

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah, yaitu pada risk profile

yang terdapat  delapan risiko, dan peneliti hanya meneliti satu risiko yaitu risiko

kredit. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti membedakan penelitian

sekarang dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu yang diukur dengan

profitabilitas sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengukuran

volatilitas laba. Peneliti melakukan penelitian dari tahun 2008-2013, karena peneliti

ingin mengetahui fluktuasi laba perbankan sehingga waktu yang digunakan peneliti

harus banyak yaitu selama 6 (enam) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa apakah ada

pengaruh komponen RBBR (Risk Based Bank Rating) terhadap kinerja keuangan
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yang diukur dengan volatilitas laba. Maka pada penelitian ini, peneliti mencoba

meneliti adanya pengaruh komponen RBBR (Risk Based Bank Rating) terhadap

volatilitas laba, dalam judul “Pengaruh Komponen Risk Based Bank Rating

(RBBR) Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perbankan yang Go Publik di

Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013)”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan (Volatilitas

laba) pada Perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

2. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja

Keuangan (Volatilitas laba) pada Perbankan yang go public di Bursa Efek

Indonesia (BEI)?

3. Bagaimana pengaruh Capital (Modal) terhadap Kinerja Keuangan (Volatilitas

laba) pada Perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Risiko Kredit terhadap kinerja keuangan

perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengaruh komponen..., Mathilda Amelia, Ak.-IBS, 2014
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2. Untuk menganalisis Good Corporate Governance (GCG) pengaruh terhadap

kinerja keuangan perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Untuk menganalisis pengaruh capital (modal) terhadap kinerja keuangan

perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai sejauh mana

tingkat kinerja perusahaan, bagaimana kondisi posisi keuangan perusahaan,

dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan

keuangan serta dasar prediksi kondisi di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan gambaran bagi penulis mengenai tingkat

kinerja keuangan pada bank-bank umum yang terdaftar di BEI selama periode

2011-2013.

3. Bagi peneliti lain

Peneltian ini dapat digunakan sebagai dasar/acuan dalam penelitian

sejenis pada waktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber pustaka

yang dapat menambah wacana baru.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Pengaruh komponen..., Mathilda Amelia, Ak.-IBS, 2014
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari komponen Risk

Based Bank Rating (RBBR) dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perbankan

yang diukur dengan volatilitas laba, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan

pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi opersional,

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode

analisisnya.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data

dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang

akan datang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Bank

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang

dimaksud dengan bank yaitu:

“badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat  banyak”.

Banyak bankers dan pakar mendefinisikan bank yang berbeda, namun pada

dasarnya sepakat menyatakan bahwa bank sebagai suatu badan usaha yang kegiatan

utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya

kembali dalam bentuk kredit untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-

jasa dalam lalu lintas pembayaran (Veithzal, 2013:1). Menurut G.M. Verryn Stuart

menyatakan bahwa “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan

kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang

diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran

uang berupa uang giral” (Veithzal, 2013, p:1).

Menurut Howard D. Crosse dan Goerge J. Hemple, “bank adalah suatu

organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk

melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk

memperoleh keuntungan bagi pemilik” (Veithzal, 2013, p:1). Sementara itu, menurut
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F. E. Perry, “bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan

uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap

penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit,

dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk

pembayaran kembali” (Veithzal, 2013, p:1).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank

adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

dalam bentuk kredit untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam arti badan

usaha yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.2 Kinerja Keuangan Perbankan

Kinerja keuangan menggambarkan suatu strategi dan implementasi strategi

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (profit). Kinerja adalah pelaksanaan

suatu fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang untuk dilaksanakan. Menurut

Martanto dan Agus Harjito (2008) berpendapat bahwa:

“kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak
(stakeholders) seperti investor, kreditur, analisis, konsultan keuangan, pialang,
pemerintah dan pihak manajemen sendiri”.

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. (Hardikasari, 2011)

Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka

mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan
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merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja

bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah,

mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang

dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi

dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu

berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan

baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik.

Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu

indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja perbankan yang paling tepat adalah dengan mengukur

kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba atau profit dari berbagai kegiatan

yang dilakukan. Sebagaimana umumnya tujuan perusahaan adalah untuk mencapai

nilai yang tinggi, dimana untuk mencapai nilai tersebut perusahaan harus dapat secara

efisien dan efektif mengelola berbagai kegiatannya.

2.2 RBBR (Risk Based Bank Rating)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 yang mengatur

Risk Based Bank Rating ini menyebutkan bahwa bank wajib memelihara dan/atau

meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Perbedaan dari Peraturan

Bank Indonesia ini adalah adanya penilaian yang dapat dilakukan pengkinian
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sewaktu-waktu apabila diperlukan pada periode penilaian yang dilakukan setiap

semester (posisi akhir bulan Juni dan Desember).

Selain itu adalah peringkat setiap faktor tersebut ditetapkan berdasarkan

kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Menurut PBI ini juga

mewajibkan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham menyampaikan

action plan kepada Bank Indonesia yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian

tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau self assessment

oleh bank.

2.2.1 Penilaian Kesehatan Bank (RGEC)

Pada Januari 2012 seluruh Bank Umum di Indonesia sudah harus

menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum. Tatacara terbaru disebut sebagai Metode RGEC, yaitu

singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital.

Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia

No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia

No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri

(self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risk-

Based Bank Rating (RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.
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2.2.2 Prinsip Umum Penilaian

Mengacu pada Surat Edaran No.13/24/DPNP/2011, prinsip-prinsip umum

penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menjadi landasan dalam menilai

Tingkat Kesehatan Bank adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak

yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan

cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat

meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini

dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu

mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-

langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat

Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan

kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank

dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan

dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank dapat

menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik
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dan kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga

dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian

Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan

Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing

faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang

didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja

keuangan Bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta

difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara

terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar

faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib

dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio

yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang

dihadapi oleh Bank.

Bank Indonesia sendiri melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap

semester, dimana apabila terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan bank
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Indonesia dengan hasil self assessment bank, maka yang berlaku adalah hasil

penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. PBI dengan pendekatan risiko ini

merupakan penyempurnaan dari sistem penilaian dan kerangka pengawasan bank

dimana ada mekanisme judgement dan analisis komprehensif terstruktur sebagai

landasan utama.

RBBR merupakan perpaduan antara 2 sistem rating yang berbeda yaitu

CAMELS dan risk profile dimana sebelumnya pada risk profile ada 9 item risiko dan

6 poin pada CAMELS yang menjadi 4 faktor penilaian RBBR menjadi single rating

system. Pada tataran implementasi, tantangan yang teridentifikasi baik dari pihak

Bank Indonesia maupun dari pihak bank adalah:

1. Mengubah mindset dari kuantitatif menjadi analytical thinking yang didasari

oleh analisis atas fakta-fakta

2. Mengubah konsep dan aplikasi risiko inheren (inherent risk)

3. Konsep analisis dan rasio-rasio baru

4. Metodologi baru untuk mengaitkan modal dengan risiko

2.2.3 Penilaian Peringkat Komposit

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari

2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mendefinisikan Peringkat

Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Menurut
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Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Penilaian Peringkat Komposit Tingkat

Kesehatan Bank sebagai berikut:

a. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan

analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap

faktor .

b. Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit

sebagai berikut: Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2

(PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4)

dan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

c. Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat

Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran

yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau

kelangsungan usaha bank.

2.2.4 Penetapan Peringkat Komposit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25

Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peringkat Komposit

Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut:

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh
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negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal

lainnya.

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara

umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
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2.3 Teori Komponen RBBR (Risk Based bank Rating)

2.3.1 Manajemen Risiko Perbankan

Vaughan (1978) dalam Ibadil memberikan definisi tentang risiko, yaitu:

1. Risk is the chance of the loss (Risiko adalah kans kerugian)

Chance of the loss adalah menggambarkan suatu keadaan dimana

terdapat suatu keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau

kemungkinan terjadinya kerugian. Sebaliknya jika kata chance dalam ilmu

statistik maka chance merupakan suatu keadaan yang tingkat probabilitas

akan munculnya situasi tertentu.

2. Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian)

Istilah possibility adalah kemungkinan suatu keadaan berada antara nol

dan satu. Pengertian risiko di sini adalah hampir sama dengan pengertian

risiko dalam sehari-hari.

3. Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian)

Risiko menurut definisi ini merupakan adanya ketidakpastian. Adanya

ketidakpastian yang diambil dalam pembuat keputusan yang menimbulkan

kerugian.

4. Risk is dispension of actual from expected result (Risiko adalah

penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan)

Definisi sebagai penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan

sesungguhnya merupakan versi lain dari risk uncertainty dimana
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penyimpangan relatif merupakan suatu pernyataan uncertainty secara

statistik.

5. Risk is the probability of any outcome (Risiko adalah probability suatu

outcome berbeda dari outcome yang diharapkan)

Risiko merupakan probability objektif bahwa outcome yang aktual

dari suatu kejadian yang berbeda dan outcome yang diharapkan.

Probability yang objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang

didasarkan atas kepentingan yang didasarkan atas kepentingan yang

ilmiah. Inti dari definisi ini adalah bahwa risiko bukan probability dari

suatu kejadian.

Berdasarkan teori-teori risiko di atas, khususnya Risk is the chance of the loss

dapat dikatakan bahwa risiko mempunyai pengaruh pada kinerja

keuangan/profitabilitas (ROA). Apabila risiko naik maka akan terjadi kerugian,

dengan kata lain tingkat profitabilitas (ROA) mengalami penurunan. Dalam hal ini

dapat disimpulkan bahwa Risiko mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum, penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko

b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan

manajemen risiko secara komposit; dan
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c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara

komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan

signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Peringkat Resiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu: 1. Low, 2. Low to

Moderate, 3. Moderate, 4. Moderate to High, dan 5. High. Di dalam komponen Risk

Profile terdapat 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko

Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan

dan Risiko Reputasi.

Berikut ini parameter/indikator yang dijadikan acuan untuk menilai resiko

inhern yaitu:

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak

lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif

termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar,

termasuk Risiko perubahan harga option.

3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan

kondisi keuangan Bank.
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4. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak

berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau

kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam

mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7. Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi

dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku.

8. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas satu parameter/indikator yaitu:

Risiko Likuiditas

Likuiditas sangat diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi

neraca yang terduga dan tak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan.

Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengakomodasi penarikan

deposit dan kewajiban lain secara efisien dan untuk menutup peningkatan dana dalam

pinjaman serta portofolio investasi. Sebuah bank yang memiliki potensi likuiditas
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yang memadai ketika dapat memperoleh dana yang diperlukan (dengan meningkatkan

kewajiban, mengamankan, atau menjual asset) dengan segera dan dengan biaya yang

logis.

Menurut Basel Committee on Bank, menyatakan bahwa Likuiditas adalah

kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban yang

muncul, tanpa mengakibatkan kerugian besar. Peranan dasar bank dalam perubahan

waktu jatuh tempo dari deposito jangka pendek ke jangka panjang membuat bank

rentan terhadap risiko likuiditas, baik yang bersifat institusi spesifik maupun yang

mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Manajemen risiko likuiditas yang efektif

dapat memastikan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban arus kas.

Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang paling penting karena keraguan atas

likuiditas di satu institusi dapat memberikan dampak terhadap seluruh sistem.

2.3.2 Teori Keagenan (Agency Teory)

Dalam menghubungakan antara struktur kepemilikan dengan kinerja

perbankan, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran

organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Sehubungan

dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan

dituangkan dalam suatu kontrak (performance contract). Hubungan kontrak antara

pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan Agency Theory (Jensen dan Meckling,

1976).
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Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Tohir (2013) menyatakan bahwa:

“hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan
investor (principal), jika agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan
utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang
berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu
bertindak sesuai keinginan principal”.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu melakukan atas

kepentingan mereka sendiri. Principal diasumsikan hanya tertarik pada hasil

keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan

para agent diasumsikan sebagai penerima kepuasan berupa kompensasi kuangan

seperti gaji, bonus, dan insentif.

Berdasarkan penjelasan Agency Teory di atas, dapat dikatakan bahwa Good

Corporate Governance mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan. Apabila

seorang Agent (Manajer) bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan, maka

principle (investor) akan bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki tata kelola

perusahaan yang baik. Dalam teori keagenan, jika agen dan prinsipal berupaya

memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi

yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu

bertindak sesuai keinginan principal. Pada intinya keinginan agent (manajer)

membuat perusahaan itu baik di mata principle (investor) sehingga agent dan

principle bersama-sama membuat perusahaan menjadi baik.
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2.3.2.1 Good Corporate Governance

Menurut Arafat (2010) The Indonesian Institute for Corporate Governance

(IICG) merupakan lembaga independen yang berkiprah untuk melakukan serangkaian

kegiatan diseminasi dan pengembangan GCG di Indonesia. Aktivitas utama IICG

adalah melaksanakan riset penerapan GCG yang dikenal luas menghasilkan Coporate

Governance Perception Index (CGPI). Coporate Governance Perception Index

(CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan

yang baik di Indonesia pada perusahaan publik. Good Corporate Governance

(GCG)merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai

pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan

(Hardikasari, 2011). Indikator penilaian pada Good Corporate Governance yaitu

menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank

Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 Tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan peringkat faktor Good Corporate

Governance dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur

terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Bank dan informasi lain yang terkait dengan Good Corporate Governance Bank.

Menurut Arafat (2010) pengukuran mandiri (self assessment) dilakukan secara

internal oleh perusahaan tanpa “campur tangan” pihak eksternal luar perusahaan.
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Berdasarkan SEBI No.15/15/DPNP/2013 bank harus melakukan penilaian

sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas)

Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

4. Penanganan benturan kepentingan

5. Penerapan fungsi kepatuhan;

6. Penerapan fungsi audit intern;

7. Penerapan fungsi audit ekstern;

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana

besar (large exposures);

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan pelaksanaan

GCG dan pelaporan internal;

11. Rencana Strategik Bank.

Aplikasi penetapan/perhitungan self assessment (Arafat, 2010) oleh Bank

Indonesia meliputi penilaian terhadap aspek GCG perbankan dengan menggunakan

ketentuan formula dan pembobotan sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Perhitungan Nilai Komposit Self Asesssment Bank

No. Aspek yang dinilai Bobot
(a)

Peringkat
(b)

Nilai
(a) x (b)

Catatan*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris

10 % ………….. …………..

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi

20 % ………….. …………..

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

10 % ………….. …………..

4. Penanganan Benturan Kepentingan 10 % ………….. …………..

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5  % ………….. …………..
6. Penerapan Fungsi Audit Intern 5 % ………….. …………..
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5 % ………….. …………..
8. Penerapan Fungsi manajemen Risiko

dan Pengendalian Intern
7.5 % ………….. …………..

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
(Related Party) dan Debitur Besar
(Large Exposures)

7.5 % ………….. …………..

10. Transparasi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG
dan Pelaporan Internal

15 % ………….. …………..

11. Rencana Strategis Bank 5 % ………….. …………..
Nilai Komposit 100 % …………..

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai komposit final, assessor dapat

menjumlahkan nilai akhir dari masing-masing aspek dengan skala nilai akan

menghasilkan nilai dalam range 0 sampai dengan 5. Skala 1 hasilnya tidak baik, 2

hasilnya kurang baik, 3 hasilnya cukup baik, 4 hasilnya baik, dan 5 hasilnya sangat

baik. Setelah diberikan peringkat lalu dkalikan dengan bobot makanyaa nilainya

seluruhnya dijumlahkan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP

tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

Umum menjelaskan peringkat faktor Good Corporate Governance sebagai berikut:
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Tabel 2.2
MATRIKS PERINGKAT FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peringkat Definisi
1 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good

Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip
Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen
Bank.

2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good Corporate
Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan
dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

3 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good
Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup
signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.

4 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum kurang baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip
Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen
bank.

5 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good
Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut sangat
signifikan dan sulit umtuk diperbaiki oleh manajemen bank,

Hasil akhirnya berbentuk nilai komposit yang bisa dilihat pada tabel 2.2 sebagai

berikut:
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Tabel 2.3
Penilaian Tingkat GCG

Kriteria Nilai
Nilai komposit < 1.5
1.5 < komposit < 2.5
2.5 < komposit < 3.5
3.5 < komposit < 4.5
Nilai komposit > 4.5

Sangat baik
Baik

Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

Sumber : SK BI No. 9/12/DPNP

Semakin kecil nilai GCG menunjukkan semakin baik kinerja GCG perbankan.

Good Corporate governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengelola

bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan utama good

corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai tambah (added value) bagi

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Samontary, 2010).

Menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), prinsip dasar

Good Corporate Governance meliputi:

1. Transparancy (keterbukaan): sistem manajemen yang mendorong adanya

pengungkapan (termasuk akses) informasi yang relevan, akurat, dapat

dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, tentang

kegiatan perusahaan.

2. Accountibility (akuntabilitas): Menekankan kepada kejelasan fungsi dan

tanggung jawab agar pengelolaan bank efektif dan efisien.

3. Responsibility (pertanggungjawaban): adanya kepatuhan terhadap perundang-

undangan dan menjalankan sesuai prinsip pengelolaan yang sehat. Prinsip ini
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mewujudkan kesadaran bahwa tanggungjawab adalah konsekuensi yang logis

dari adanya wewenang.

4. Indepedency (independensi): artinya tidak memihak kepada siapapun,

pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independen diperlukan untuk menghindari adanya perlakuan curang yang bisa

timbul.

5. Fairness (kewajaran): sebuah prinsip keadilan dan memberikan kesetaraan

dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

Mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan kepercayaan

terhadap investor dan untuk kepentingan perusahaan. Suatu perusahaan yang baik

membuat investor akan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Pelaksanaan

Good Corporate Governance yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,

akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan,

bahwa dana yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola

dengan baik dan kepentingan investor akan aman. Kepercayaan investor pada

manajemen perusahaan memberikan pengaruh kepada perusahaan melalui harga

saham di pasar modal.
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2.3.3 Capital (Permodalan)

Menurut Riyanto (2001 : 17) dalam Saputera (2009) menjelaskan pengertian

klasik modal yaitu:

“sebagai produksi yangdigunakan untuk memprosedur lebih lanjut, kemudian
pengertian modal berkembang lebih menekankan nilai, daya beli atau
kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang
modal”.

Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank

(Siamat, 2005). Bank Indonesia yang dahulunya sebagai otoritas moneter dan

sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan ketentuan

mengenai penetapan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu

dipertahankan oleh bank yaitu sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank (pasal 8), penetapan peringkat penilaian faktor permodalan

Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap

parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing

parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi

permodalan Bank. Penilaian terhadap faktor permodalan (capital) meliputi penilaian

terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Dalam

melakukan perhitungan permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi

Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank

juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi
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Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi

Risiko tersebut.

Penilaian Kualitas dan Pengelolaan Permodalan

I. Faktor Penilaian

1) Kecukupan modal. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam

menilai kecukupan modal antara lain meliputi:

a. Tingkat dan kualitas modal. Tingkat dan kualitas modal

mencerminkan seberapa baik bank melakukan perencanaan dan

pengelolaan modal.

b. Komposisi neraca dan Off Balance Sheet. Kecukupan modal bank

perlu dikaitkan dengan tingkat risiko yang tercermin pada komposisi

neraca bank,termasuk jenis dan jumlah intangible assets, market risk,

concentration riskdan risiko yang terkait dengan nontraditional

activities, serta volume off balance sheet bank

c. Jenis, Tren dan Volume Aset Bermasalah. Semakin mampu modal

menutup potensi kerugian yang disebabkan oleh aset bermasalah,

semakin kuat permodalan bank.

d. Agresivitas Peningkatan Volume Usaha dan Rencana Bisnis.

Semakin agresif peningkatan volume bisnis bank dan rencana bisnis di

masa datang, semakin dibutuhkan dukungan permodalan baik dari sisi

kuantitas maupun kualitas untuk mengantisipasi potensi kerugian yang

berasal dari aktivitas bisnis bank tersebut.
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Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kecukupan modal

antara lain meliputi:

a. Kinerja Earnings dan kewajaran pembagian dividen. Semakin

mampu bank memupuk kelebihan laba menjadi modal, semakin

kuat modal bank. Disamping itu, pengawas juga perlu

memperhatikan kewajaran pembagian dividen (tujuan, jumlah dan

waktu pembagian dividen), terutama untuk memastikan bahwa

pembagian dividen tidak berdampak terhadap pemupukan modal

yang berasal dari kelebihan laba.

b. Akses permodalan. Semakin baik akses bank kepada sumber-

sumber permodalan, semakin kuat posisi permodalan bank.

2) Pengelolaan modal. Pengelolaan modal merupakan suatu proses

berkesinambungan (on-going) untuk memelihara tingkat permodalan

bank selalu berada pada tingkat yang memadai. Faktor-faktor yang

perlu diperhatikan meliputi:

a. Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi dan Komisaris Bank

b. Kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur pengelolaan

modal

c. Rencana dan strategi pertumbuhan modal untuk memastikan

kecukupan modal

d. Kecukupan sistem pelaporan pengelolaan modal kepada

Komisaris dan Direksi
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e. Integritas keseluruhan proses pengelolaan modal melalui

proses pengendalian internal, review independen dan audit.

II. Proses Penilaian

Proses penilaian terhadap aspek permodalan bank yang meliputi

penilaian kecukupan modal dan penilaian terhadap penilaian terhadap

pengelolaan modal melalui analisa kuantitatif maupun kualitatif.

1. Penilaian Kecukupan modal.

a. Indikator Kuantitatif

b. Indikator Kualitatif

2. Penilaian Pengelolaan modal (capital management).

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

b. Kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur pengelolaan

modal

c. Kecukupan dan efektivitas proses ICAAP

d. Kecukupan sistem pelaporan pengelolaan modal kepada

Komisaris dan Direksi

e. Kecukupan pengendalian intern

3. Tren Pertumbuhan Modal.

Pengawas perlu mempertimbangkan tren pertumbuhan modal

dibandingkan pertumbuhan aset termasuk kualitas aset secara

kualitatif maupun kuantitatif.
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4. Peer group analysis.

Pengawas juga perlu membandingkan kecukupan dan kualitas

permodalan bank terhadap permodalan total perbankan serta

dengan peer group bank.

2.3.4 Laba Perbankan (variabel dependen)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012) definisi penghasilan atau laba

meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas

perusahaan yang dicerminkan dengan kenaikan manfaat ekonomi. Pentingnya

informasi laba akuntansi tercantum secara jelas dalam PSAK (Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan) No. 25 (IAI, 2007) yaitu:

“Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu
perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu
perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil
keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan
di masa yang akan datang”.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian mengenai kinerja keuangan perbankan telah dilakukan para peneliti

sebelumnya, tetapi dalam penelitiannya selalu menunjukan hasil yang berbeda.

Beberapa penelitian tersebut, antara lain:
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2.4.1 Pengaruh Risk Profile Terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian oleh Gumayantika dan Irwanto (2010) dengan judul

Analisis Sistem Manajemen Risiko Kredit dan Pengaruhnya terhadap

Laba Perusahaan dengan Penerapan Model Program Komputer (Studi

Kasus PT Bank JABAR Cabang Ciamis). Sample yang digunakan PT

Bank JABAR Cabang Ciamis. Teknik analisis yang digunakan adalah

Analisis Regresi Linear Sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa

menunjukkan bahwa tingkat risiko kredit (x) memunyai pengaruh negatif

terhadap laba bank (y), di mana setiap kenaikan variabel X (tingkat risiko

kredit) akan mengakibatkan penurunan pada variabel Y (laba bank).

Penelitian oleh Sudiyatno dan Fatmawati (2013) dengan judul

Pengaruh Risiko Kredit dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja bank

(Studi Empirik Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).

Sample yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 perusahaan

perbankan selama tahun 2007–2010, yang dipilih dengan metode

purposive sampling. Tehnik analisis data dilakukan dengan analisis regresi

linier berganda, untuk mengetahui adanya pengaruh CAR, BOPO, dan

LDR terhadap ROA. Hasil analisis menunjukan bahwa rasio LDR

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Penelitian oleh

Attar dan Shabri (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Manajemen

Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa

Efek Indonesia. Sample yang digunakan sebanyak 30 bank dan data yang
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diperoleh selama 5 tahun. Teknik analisis yang digunakan adalah data

panel regression. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen

risiko kredit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan

perbankan yang terdaftar di BEI.

Dalam penelitian terdahulu diatas, Risiko Kredit berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan. Maka secara umum dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat pengaruh negatif Risiko Kredit terhadap
kinerja keuangan perbankan yang go di Bursa Efek
Indonesia (BEI).

H1: Terdapat pengaruh positif Risiko Kredit terhadap kinerja
keuangan perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.4.2 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian oleh Dewayanto (2010) dengan judul Pengaruh Mekanisme

Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2006-2008 (The Effect Mechanism Good Corporate Governance

on the Performance National Banking Study on banking company are

listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2006-2008). Sample

yang digunakan sebanyak 22 bank umum. Metode alanisis yang

digunakan yaitu multiple linear regression. Hasilnya menunjukkan bahwa

mekanisme pemantauan kepemilikan menujukan hubungan yang tidak

signifikan terhadap kinerja perbankan artinya tidak berpengaruh terhadap
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kinerja perbankan. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

menujukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan

kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menujukan hubungan yang

positif namun tidak signifikan. Selanjutnya penelitian oleh Purnamasari

dan Sugiharto (2012) dengan judul Pengaruh Good Corporate

Governance Berdasarkan Corporate Governance Perception Index

(CGPI) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia.

Sample yang digunakan sebanyak 31 bank. Objek penelitian ini adalah

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2007-2011. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai

pemeringkatan komposit corporate governance perception index (CGPI)

dan BOPO, CAR, LDR, ROA, ROE. Variabel penelitian dianalisis

menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh

terhadap BOPO, CAR, ROA dan ROE, namun tidak berpengaruh terhadap

LDR.

Penelitian oleh Adriyan dan Supatmi (2010) dengan judul Pengaruh

Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank

Perkreditan Rakyat. Sampel penelitian adalah Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) swasta di Jawa Tengah. Kinerja keuangan BPR diukur dengan rasio

NPL, KPMM, LDR, dan ROA. Mekanisme CG diproksi dengan

kepemilikan manajerial, proporsi outside directors, dan jumlah board of
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directors (BOD), dengan variabel kontrol ukuran BPR dan umur BPR.

Hasil penelitian menemukan mekanisme CG secara simultan berpengaruh

terhadap rasio NPL, KPMM, dan ROA. Secara parsial, kepemilikan

manajerial dan proporsi outside directors menunjukkan pengaruh negatif

terhadap rasio ROA. Selanjutnya penelitian oleh Ratnaningsih dan

Hidayati (2010) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap

Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa

Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2009-2011. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling

dan didapatkan 22 perusahaan perbankan sebagai sampel. Dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini

adalah bahwa variabel independen tidak terbukti berpengaruh terhadap

pengurangan praktik manajemen laba.

Dalam penelitian terdahulu diatas, Corporate Governance

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Maka secara umum dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0: Tidak terdapat pengaruh negatif Good Corporate Governance
terhadap kinerja keuangan perbankan yang go di Bursa Efek
Indonesia (BEI).

H2: Terdapat pengaruh positif Good Corporate Governance
terhadap kinerja keuangan perbankan yang go di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
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2.4.3 Pengaruh Capital terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian oleh Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011) dengan

judul Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia.

Obyek penelitian adalah 10 (sepuluh) bank umum di Indonesia terbesar

dalam asset yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode

2007-2011. Metode analisa yang digunakan yaitu analisa regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable CAR berpengaruh tidak

signifikan terhadap ROA. Selanjutnya penelitian oleh Rosada (2013)

dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja

Keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia tbk. Data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data

laporan keuangan Bank Indonesia selama lima tahun (periode 2007-2011).

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian oleh Wardhani (2013) dengan judul Pengaruh Rasio

Efisiensi, Rasio Risiko, Rasio Likuiditas Dan Rasio Permodalan Terhadap

Kinerja Bank BMRI, BRI, BCA, BNI Dan Cimb Niaga. Sample yang

digunakan dalam penelitian yaitu Bank BMRI, BRI, BCA, BNI Dan Cimb

Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap

kinerja keuangan bank (ROA). Selanjutnya penelitian oleh Suwardani dan

Astawa (2011) dengan judul Analisis Rasio Likuiditas dan Capital

terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek
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Indonesia. Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan

perbankan di Bursa Efek Indonesia dengan teknik analisis berganda. Hasil

penelitian adalah secara parsial dan simultan CAR berpengaruh signifikan

terhadap ROA perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode

2005-2006.

Penelitian oleh Widati (2012) dengan judul Analisis Pengaruh

CAMEL terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Go public

(Analysis The Influence Of Camel (CAR, PPAP, DER, BOPO, LDR)

toward Performance of Banking Companies in Indonesia. Obyek

penelitian perusahaan Perbankan yang go public tahun 2007- 2009,

sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling

dengan  jumlah sampel penelitian 85 dari 86 observasi. Hasil penelitian

menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio/CAR berpengaruh positif

signifikan terhadap Kinerja Perbankan/ROA. Selanjutnya penelitian oleh

Karunia (2013) dengan judul Analisis Pengaruh Rasio Capital, Asset

Quality, dan Liquidity terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011. Obyek

penelitiannya yaitu bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2007-2011. Dari hasil penelitian, terbukti CAR berpengaruh

negatif terhadap ROA.
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Dalam penelitian terdahulu diatas, Modal (Capital) berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan. Maka secara umum dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H0: Tidak terdapat pengaruh negatif Capital terhadap kinerja
keuangan perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H3:   Terdapat pengaruh positif Capital terhadap kinerja keuangan
perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel yang
digunakan

Hasil

1. Gumayantika
dan Irwanto
(2010)

Analisis Sistem Manajemen Risiko
Kredit dan Pengaruhnya terhadap
Laba Perusahaan dengan Penerapan
Model Program Komputer (Studi
Kasus PT Bank JABAR Cabang
Ciamis).

Independen:
risiko kredit
(x) dan
dependen:
laba bank (y)

tingkat risiko kredit
(x) memunyai
pengaruh negatif
terhadap laba bank (y)

2. Sudiyatno
dan
Fatmawati
(2013)

Pengaruh Risiko Kredit dan
Efisiensi Operasional terhadap
Kinerja bank (Studi Empirik Pada
Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia).

Independen
(x) : LDR
dependen (y)
: ROA

rasio LDR
berpengaruh positif
tetapi tidak signifikan
terhadap ROA

3. Attar dan
Shabri (2014)

Pengaruh Penerapan Manajemen
Risiko Terhadap Kinerja Keuangan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia.

Independen
(x) : risiko
kredit
dependen (y)
: kinerja
keuangan

penerapan manajemen
risiko kredit secara
simultan berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan perbankan
yang terdaftar di BEI.

4. Dewayanto
(2010)

Pengaruh Mekanisme Good
Corporate Governance terhadap
Kinerja Perbankan Nasional Studi
pada Perusahaan Perbankan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2006-2008 (The Effect
Mechanism Good Corporate
Governance on the Performance
National Banking Study on banking
company are listed in Indonesia
Stock Exchange in the period 2006-
2008).

Inependen (x)
: pemantauan
kepemilikan
dependen (y)
: kinerja
perbankan

mekanisme
pemantauan
kepemilikan
menujukan hubungan
yang tidak signifikan
terhadap kinerja
perbankan artinya
tidak berpengaruh
terhadap kinerja
perbankan.
Mekanisme
Pemantauan
Pengendalian Internal
menujukan hubungan
yang negatif signifikan
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terhadap kinerja
perbankan kecuali
hanya satu ukuran
dewan direksi yang
menujukan hubungan
yang positif namun
tidak signifikan.

5. Purnamasari
dan Sugiharto
(2012)

Pengaruh Good Corporate
Governance Berdasarkan Corporate
Governance Perception Index
(CGPI) Terhadap Kinerja Keuangan
Perbankan Di Bursa Efek Indonesia.

Independen
(x) : GCG
dependen (y)
: ROA

Good Corporate
Governance (GCG)
berpengaruh terhadap
ROA

6. Andriyam
dan Supatmi
(2010)

Pengaruh Mekanisme Corporate
Governance Terhadap Kinerja
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Inependen (x)
: GCG
(kepemilikan
manajerial,
proporsi
outside
directors, dan
jumlah board
of directors
(BOD))
dependen (y)
: ROA

mekanisme CG secara
simultan berpengaruh
terhadap rasio ROA.
Secara parsial,
kepemilikan
manajerial dan
proporsi outside
directors
menunjukkan
pengaruh negatif
terhadap rasio ROA.

7. Ratnaningsih
dan Hidayati
(2010)

Pengaruh Corporate Governance
Terhadap Manajemen Laba Pada
Perusahaan Perbankan Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

Independen
(x) : GCG
dependen (y)
: ROA

variabel independen
tidak terbukti
berpengaruh terhadap
pengurangan praktik
manajemen laba

8. Hutagalung,
Djumahir dan
Ratnawati
(2011)

Analisa Rasio Keuangan terhadap
Kinerja Bank Umum di Indonesia

Independen
(x) : CAR
dependen (y)
: ROA

variable CAR
berpengaruh tidak
signifikan terhadap
ROA

9. Wardhani
(2013)

Pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio
Risiko, Rasio Likuiditas Dan Rasio
Permodalan Terhadap Kinerja Bank
BMRI, BRI, BCA, BNI Dan Cimb
Niaga.

Inependen (x)
: CAR
Dependen (y)
: ROA

CAR berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan bank (ROA)

10. Suwardani
dan Astawa
(2011)

Analisis Rasio Likuiditas dan
Capital terhadap Kinerja Keuangan
pada Perusahaan Perbankan di
Bursa Efek Indonesia.

Independen
(x) : CAR
dependen (y)
: ROA

secara parsial dan
simultan CAR
berpengaruh signifikan
terhadap ROA
perusahaan perbankan
di Bursa Efek
Indonesia periode
2005-2006.

11. Widati (2012) Analisis Pengaruh CAMEL
terhadap Kinerja Perusahaan
Perbankan yang Go public (Analysis
The Influence Of Camel (CAR,
PPAP, DER, BOPO, LDR) toward

Independen
(x) : CAR
dependen (y)
: ROA

Capital Adequacy
Ratio/CAR
berpengaruh positif
signifikan terhadap
Kinerja
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Performance of Banking Companies
in Indonesia.

Perbankan/ROA.

12. Karunia
(2013)

Analisis Pengaruh Rasio Capital,
Asset Quality, dan Liquidity
terhadap Kinerja Keuangan pada
Sektor Perbankan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2007-2011.

Inependen (x)
: CAR
dependen (y)
: ROA

CAR berpengaruh
negatif terhadap ROA.

13. Rosada
(2013)

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan
Terhadap Kinerja Keuangan pada
PT. Bank Muamalat Indonesia tbk.

Independen
(x): CAR
Dependen
(y): ROA

CAR berpengaruh
signifikan terhadap
ROA.

2.5 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan rerangka pemikiran dan pengembangan Hipotesis, bahwa

hubungan komponen RBBR yaitu Profil Risiko, Good Corporate Governance,

dan Capital terhadap profitabilitas bisa disederhanakan seperti pada gambar

berikut:

Rasio yang digunakan pada masing-masing faktor yaitu Risk Pofile

dengan proxy LDR (Loan To Deposit Ratio), Good Corporate Governance

dengan proxy index GCG yang dikeluarkan oleh IICD.  Faktor terakhir ini

dilihat berdasarkan rasio utamanya yaitu capital adequacy ratio (CAR) dan

modal inti (tier 1).

Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran Penilitian

RBBR

Risk Profile (X1)

GCG (X2)

Capital (X3)

Volatilitas
laba
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Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis atau hal yang akan dibuktikan

oleh penulis. Hipotesis yang telah dibuat berdasarkan masalah yang diangkat oleh

penulis dan kerangka pemikiran. Berikut merupakan hipotesis yang akan diuji dengan

kinerja keuangan perbankan (volatilitas laba) yang masuk BEI pada periode 2008

sampai 2013 sebagai berikut:

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh negatif Risk Profile terhadap kinerja keuangan

perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H1:  Terdapat pengaruh positif Risk Profile terhadap kinerja keuangan

perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. H0: Tidak terdapat pengaruh negatif Good Corporate Governance terhadap

kinerja keuangan perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H2: Terdapat pengaruh positif Good Corporate Governance terhadap kinerja

keuangan perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. H0: Tidak terdapat pengaruh negatif Capital terhadap kinerja keuangan

perbankan yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).

H3:   Terdapat pengaruh positif Capital terhadap kinerja keuangan perbankan

yang go di Bursa Efek Indonesia (BEI).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria

tertentu. Identifikasi populasi dalam penelitian ini adalah :

a. Termasuk dalam sektor perbankan yang telah go public dan perusahaan.

b. Termasuk dalam klasifikasi Indonesian stock exchange (IDX) tahun 2011 – 2013

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang go public di

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013. Sampel adalah bagian populasi

yang memiliki karakteristik hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili

keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan

pertimbangan-pertimbangan tertentu atau berdasarkan tujuan peneliti. Kriteria yang

dijadikan pertimbangan adalah :

1. Bank telah terdaftar di BEI sejak tahun 2008.

2. Bank benar-benar masih eksis atau setidaknya masih beroperasi pada

periode waktu 2008-2013 (tidak dibekukan atau dilikuidasi oleh

pemerintah).

3. Tersedia datanya secara lengkap (tersedia laporan keuangan dan GCG).

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, bank yang memenuhi persyaratan

sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 20 bank. Adapun daftar nama perusahaan
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perbankan yang menjadi sampel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Go Publik

1. Bank Bukopin Tbk
2. Bank Bumi Arta Tbk
3. Bank Capital Indonesia Tbk.
4. Bank Central Asia Tbk.
5. Bank CIMB Niaga Tbk.
6. Bank Danamon Indonesia Tbk.
7. Bank ICB Bumiputra Tbk.
8. Bank Internasional Indonesia Tbk.
9. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. Bank Mayapada Tbk.
11. Bank Mega Tbk
12. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
13. Bank Permata Tbk.
14. Bank Pensiunan Nasional Tbk.
15. Bank Pundi Indonesia Tbk.
16. Bank QNB Kesawan Tbk.
17. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
18. Bank Sinarmas Tbk.
19. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
20. Bank Victoria International Tbk

Sumber: IDX Statistik

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengambil data sekunder berupa laporan keuangan periode

2008 sampai dengan tahun 2013 yang dipublikasikan di website Bank Indonesia,

media internet, laporan tahunan perbankan, dan Indonesian stock exchange (IDX).

Periodisasi data penelitian yang mencakup data periode 2008 sampai dengan 2013

dipandang cukup mewakili kondisi perbankan yang go public di Indonesia pada saat
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itu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section dan time

series atau sering disebut data panel. Data panel adalah sekelompok data individual

yang diteliti selama rentang waktu tertentu, sehingga data panel memberikan

informasi observasi setiap individu dalam sampel tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah sebagai

berikut :

1. Observasi tidak langsung

Dilakukan dengan membuka Website dari objek yang diteliti, sehingga dapat

diperoleh laporan keuangan, gambaran umum bank serta perkembangannya yang

kemudian digunakan penelitian. Situs yang digunakan oleh peneliti yaitu Website BI

(Bank Indonesia) dan bahan pendukung lainnya.

2. Penelitian kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan

memahami buku-buku yang mempunyai hubungan tingkat kesehatan bank terhadap

kinerja keuangan perbankan seperti dari literatur, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian

yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

3.4 Variabel Terikat (Dependen) dan Variable Bebas (Independen)

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel Dependen (terikat) yaitu Volatilitas laba. Volatilitas laba adalah

fluktuasi naik turunnya laba, dilihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau
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penurunan. Volatilitas laba ini akan diukur dengan menggunakan standar deviasi

rasio laba perusahaan i selama 6 (enam) tahun mulai dari tahun 2008 hingga 2013.

Laba diukur dengan nilai total pendapatan bersih perusahaan i setelah dikurangi

beban pajak dan biaya-biaya operasional lainnya yang tercantum dalam laporan laba

rugi perusahaan (IAS, 41). Rumus Volatilitas laba sebagai berikut:

VOL = (1)

Dimana: σ = standar deviasi laba perbankan

t = waktu (selama 6 tahun dari 2008-2013)

3.4.2 Variable Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen), yaitu variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah :

a. Profile Risiko

Dalam Penelitian ini parameter/indikator dalam penilaian Profil Risiko antara

lain:

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan suatu risiko yang harus dipenuhi oleh bank

untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban yang muncul tanpa

mengakibatkan kerugian besar (Bratanovic, 2011). Proyeksi yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu LDR (Loan to Deposit Ratio). LDR (Loan to Deposit

Ratio) menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank dalam menyalurkan dana

kepada pihak ketiga.
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Berikut adalah rumus model penelitian:

LDR = (2)

b. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian GCG dalam perbankan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian

tersebut menghasilkan skor atau nilai yang dihitung berdasarkan beberapa kriteria secara

self assesment (PBI No. 13/1/PBI/2011). Indikator Corporate Governance terdiri dari

Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Direksi diukur

menggunakan jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan. Sedangkan Ukuran

Dewan Komisaris diukur menggunakan diukur dengan menggunakan indikator jumlah

anggota dewan komisaris suatu perusahaan.  Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor

8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan direksi dan dewan komisaris dalam suatu

perusahaan paling kurang 3 orang.

Aplikasi penetapan/perhitungan self assessment (Arafat, 2010) oleh Bank

Indonesia meliputi penilaian terhadap aspek GCG perbankan dengan

menggunakan ketentuan formula dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perhitungan Nilai Komposit Self Asesssment Bank

No. Aspek yang dinilai Bobot
(a)

Peringkat
(b)

Nilai
(a) x (b)

Catatan*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris

10 % ………….. …………..

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Direksi

20 % ………….. …………..

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas
Komite

10 % ………….. …………..

4. Penanganan Benturan Kepentingan 10 % ………….. …………..

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 5  % ………….. …………..
6. Penerapan Fungsi Audit Intern 5 % ………….. …………..
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 5 % ………….. …………..
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8. Penerapan Fungsi manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern

7.5 % ………….. …………..

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
(Related Party) dan Debitur Besar
(Large Exposures)

7.5 % ………….. …………..

10. Transparasi Kondisi Keuangan dan Non
Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG
dan Pelaporan Internal

15 % ………….. …………..

11. Rencana Strategis Bank 5 % ………….. …………..
Nilai Komposit 100 % …………..

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai komposit final, assessor dapat

menjumlahkan nilai akhir dari masing-masing aspek dengan skala nilai akan

menghasilkan nilai dalam range 0 sampai dengan 5. Skala 1 hasilnya tidak baik, 2

hasilnya kurang baik, 3 hasilnya cukup baik, 4 hasilnya baik, dan 5 hasilnya sangat

baik. Setelah diberikan peringkat lalu dkalikan dengan bobot makanyaa nilainya

seluruhnya dijumlahkan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP

tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

Umum menjelaskan peringkat faktor Good Corporate Governance sebagai berikut:

Tabel 3.2
MATRIKS PERINGKAT FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peringkat Definisi
1 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good

Corporate Governance yang secara umum sangat baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip
Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen
Bank.

2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good Corporate
Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan
dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank.

3 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good
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Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup
signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen bank.

4 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum kurang baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip
Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut
signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen
bank.

5 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good
Corporate Governance yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin
dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip- prinsip Good
Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut sangat
signifikan dan sulit umtuk diperbaiki oleh manajemen bank,

Berikut ini penilaian tingkat Good Corporate Governance, yaitu:

Tabel 3.3
Penilaian Tingkat GCG

Kriteria nilai
Nilai komposit < 1.5

1.5 < komposit < 2.5
2.5 < komposit < 3.5
3.5 < komposit < 4.5
Nilai komposit > 4.5

Sangat baik
Baik

Cukup baik
Kurang baik
Tidak baik

Sumber : SK BI No. 9/12/DPNP

c. Capital (Modal)

Adapun indikator yang digunakan dalam aspek permodalan, yaitu Capital

Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang faktor

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko

kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR menunjukkan sejauh

mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia,

semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank. Berdasarkan ketentuan
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Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank yang sehat harus memiliki

CAR minimal 8%.

Rumus untuk menghitung modal:

CAR = x 100% (4)

ATMR = bobot % x nominal

Penjelasan: CAR = Capital Adequacy Ratio dan

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Ratio

Tabel 3.2
Tabel Operasional Variabel

Variabel Rumus Skala
Dependen:
Volatilitas

laba

VOL = Rasio

Independen:
LDR

LDR = Rasio

GCG Indikator Ceklist:
1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris;
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi;
3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4) Penanganan benturan kepentingan
5) Penerapan fungsi kepatuhan;
6) Penerapan fungsi audit intern;
7) Penerapan fungsi audit ekstern;
8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem

pengendalian intern;
9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (related

party) dan penyediaan dana besar (large
exposures);

10) Transparansi kondisi keuangan dan non
keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG
dan pelaporan internal;

11) Rencana Strategik Bank.

Score

Pengaruh komponen..., Mathilda Amelia, Ak.-IBS, 2014



53

CAR CAR = Rasio

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga

menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum,

dan nilai minimum (Gujarati, 2012). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran

numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut

dilakukan dengan program EViews.

3.5.1.1 Uji Analisis Regresi Data Panel

Model ini berfokus pada analisis regresi dengan mengkommbinasikan kedua

data time series dan cross section, yang biasa disebut data pooled time series

(Gujarati, 2011). Jika setiap unit cross section memiliki observasi time series yang

sama, maka disebut sebagai balanced panel (total jumlah observasi = N x T).

Sebaliknya, jika jumlah observasi berbeda untuk setiap unit cross section maka

disebut unbalanced panel. Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model,

yaitu: model common effect, fixed effect dan random effect.
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3.5.1.1. 1 Common Effect Model

Model common effect merupakan model sederhana dengan menggabungkan

seluruh data time series dengan cross section, kemudian selanjutnya dilakukan

estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Model ini

menganggap bahwa intersep dan slop dari setiap variabel sama untuk setiap objek

observasi. Hal ini merupakan hasil regresi ini dianggap mampu menunjukkan hasil

yang sebenarnya. Model common effect dirumuskan sebagai  berikut:

yit = α + βj.. + εit (3.1)

Dimana:

yit = variabel dependen pada tahun t untuk unit cross section i
α = intersep
βj = parameter untuk variabel ke-j
xj

it = veriabel independen j pada tahun t untuk unit cross section i
εit = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i
i = urutan daftar perbankan yang diobservasi
t = periode waktu
j = urutan variabel

3.5.1.1.2 Fixed Effect Model

Model data panel dengan fixed effect model mengasumsikan bahwa perbedaan

mendasar antara individu dapat diakomodasikan melalui perbedaan intersepnya,

namun intersep antar waktu sama (time invariant). Fixed effect adalah koefisien

regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu. Intersep setiap individu

merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan dilakukan estimasi. Pada

umumnya yaitu dengan memasukkan variabel dummy, sehingga model ini sering

disebut Least Square Dummy Variable (LSDV). Tujuannya dimasukkan variabel
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dummy adalah untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenernya.

Namun, ini dapat membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of

freedom) yang berdampak mengurangi efisiensi parameter.

Model fixed effects sebagai berikut:

yit = αj + βj.x
j
it + αiDi + εit (3.2)

Dimana:

yit = variabel dependenpada tahun t untuk unit cross section i
αj = intersep yang berubah-ubah antar cross section unit
βj = parameter untuk variabel ke-j
xj

it = veriabel independen j pada tahun t untuk unit cross section i
εit = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i
Di = dummy variable

3.5.1.1.3 Random Effect Model

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed

effect yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami

ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas (degree

of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang

diestimasi. Model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar

waktu dan antar individu. Sehingga, model ini mengasumsikan bahwa setiap individu

memiliki perbedaan intersep yang merupakan variabel random.

Model random effect sebagai berikut:

yit = α + βj. + εit (3.3)

εit= ui + vt+ wit (3.4)

ui ~ N (0, ) merupakan komponen cross section error (3.5)
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vt ~ N (0, ) merupakan komponen time series error (3.6)

wit ~ N (0, ) merupakan komponen time series dan cross section error (3.7)

3.5.2 Metode Pemilihan Model

Dalam mengambil keputusan untuk memilih jenis model yang digunakan

dalam analisis panel didasarkan pada 2 (dua) uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman.

Uji Chow digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan common effect atau

fixed effect. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah menggunakan fixed

effect atau random effect. Prosedur kedua uji tersebut ialah sebagai berikut:

1. Uji Chow (Uji Common Effect dengan Fixed Effect)

Hipotesis : H0 : E(τi | xit) = 0 atau model common effect adalah

model yang tepat

Ha : E(τi | xit) ≠ 0 atau model fixed effect adalah model

yang tepat.

Uji statistik : F = ~ Fα;db1;db2 (3.8)

Keputusan : Tolak H0 jika F hitung >Fα;db1;db2 atau jika nilai

probability <α.

Kesimpulan : Jika H0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik

daripada common effect.

2. Uji Hausman (Uji Fixed Effect dengan Random Effect)

Hipotesis : H0 : E(τi | xit) = 0 atau model random effect adalah

model yang tepat

Ha : E(τi | xit) ≠ 0 atau model fixed effectadalah model

yang tepat.
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Pengukuran asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji otokolerasi.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal

(Winarno: 2011, 5.37). Dalam analisis multivariat, variabel yang terdiri atas 30 data

maka sudah berdistribusi normal. Untuk menguji lebih akurat , diperlukan alat

analisis dan EViews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-

Bera. Dalam penelitian menggunakan uji Jarque_Beta. yang dilakukan dengan

menghitung koefisien kemencengan (s) dan peruncingan (k), apabila JB hitung < nilai

chi-square tabel, maka nilai berdistribusi normal (Gujarati, 2006). Jarque-Bera adalah

uji statistic untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. (Winarno, 2011).

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Jarque-Bera =

Ket: S =   skewness

K =   kurtosis

K = menggambarkan banyaknya koefisien yang digunakan di dalam persamaan

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolineritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel

independen (Winarno: 2011, 5.1). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
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Hitung nilai F-nya dengan rumus:

Fi =

Ket: n = banyaknya observasi

k = banyaknya variabel independen

R = koefisien determinasi masing-masing model

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu

observasi dengan residual observasi lainnya dan timbul pada data yang bersifat

runtunan waktu, karena data sekarang dipengaruhi oleh data-data sebelumnya

(Winarno: 2011, 5.26). Otokorelasi bisa berbentuk positif maupun negatif.

Autokorelasi positif yang kemungkinan terjadi dalam runtutan waktu.

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dapat dilakukan

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dan juga uji Breusch-Godfrey. Pada

penelitian ini, upaya untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model adalah

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

Menurut Winarno (2011), uji Durbin-Watson merupakan salah satu uji yang

banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Hampir semua program

statistik sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai d (yang menggambarkan
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koefisien DW). Nilai d akan berada dikisaran 0 hingga 4. berikut ini merupakan

hipotesis uji Durbin-Watson (Gujarati, 2006) :

H0 : model persamaan tidak ada autokorelasi

Ha : model persamaan ada autokorelasi

Dalam pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson, hal yang harus

diperhatikan ialah nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared. Apabila

probabilitas Chi-square dari Obs*R-squaredlebih besar dari α = 5% maka, H0 tidak

dapat ditolak yang artinya tidak terdeteksi adanya masalah autokorelasi dalam model.

Namun, apabila hasil yang diperoleh ialah sebaliknya, maka mengacu pada

Winarno (2011), masalah ini dapat diobati dengan melakukan treatment. Ada

beberapa treatment yang dapat dilakukan yang salah satunya adalah dengan

menambahkan AR(1) pada estimasi model regresi sehingga nantinya masalah

autokorelasi dapat hilang.

Menurut Gujarati (2012), beberapa penyebab autokorelasi adalah:

a. Data mengandung pergerakan naik turun secara musiman, misalnya kondisi

perekonomian suatu Negara yang kadang naik kadang turun.

b. Kekeliruan memanipulasi data, misalnya data tahunan dijadikan data

kuartalan dengan membagi empat.

c. Data runtutan waktu, yang meskipun bila dianalisis dengan model yt = a + bxt

+et, karena datanya bersifat runtut, maka berlaku juga yt-1 = a + bxt-1 +  et-1.
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Dengan demikian akan terjadi g=hubungan antara data sekarang dengan data

periode sebelumnya.

d. Data yang dianalisis tidak bersifat stasioner.

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah disturbance term

memiliki varians  yang sama atau tidak dalam model persamaan regresi, di mana

salah satu asumsi model regresi linier klasik ialah setiap distrubance term yang

dibatasi oleh nilai tertentu, terbentuk  suatu nilai konstan yang sama dengan σ2.

Deteksi heteroskedasitas ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan

yang lain.

Terdapat beberapa uji heteroskedasitas, dalam penelitian ini digunakan uji

White untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedasitas. Adapun hipotesis uji White

adalah sebagai berikut :

H0 : model persamaan tidak ada heteroskedastisitas

Ha : model persamaan ada heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-squared lebih besar

dari α = 5% maka, H0 tidak dapat ditolak yang artinya adalah tidak ada

masalah heteroskedastisitas.
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3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu model linier regresi yang variable

dependennya merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Regresi linier

berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang

berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam

berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan manajemen

maupun dalam telaah ilmiah. Hubungan fungsi antara satu variable dependen dengan

lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan analisis regresi linier

berganda,

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis

regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan

hubungan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen (Risk Profile,

Good Corporate, dan Capital) terhadap kinerja keuangan perbankan di BEI sebagai

variabel dependen yang diukur dengan volatilita laba. Rumusnya sebagai berikut:

E STDeit = β1 + β2LDRi.t+ β3GCGi.t + β4CAR i.t + εit

Dimana: STDeit = Volatilitas laba

β1,2,3,4 = Konstanta

LDR = Risk Profile

GCG = Good Corporate Governance

CAR = Capital

t = waktu

i = urutan daftar perbankan yang diobservasi
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ε            = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i

Analisis Regresi Data Pool

Berdasarkan strukturnya, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data seksi silang

(cross section) dan data runtutan waktu (time series). (Winarno, 2011) Data seksi

silang terdiri atas beberapa atau banyak objek, atau disebut observasi. Data runtutan

waktu biasanya meliputi satu objek (misalnya harga saham, kurs mata uang) tetapi

meliputiu beberapa periode (bisa harian, bulanan, tahunan, kuartalan, sekarang bisa

berupa jam-jaman).

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variable

independen yang digunakan secara parsial. Adapun hipotesisnya dirumuskan sebagai

berikut:

a. Ho = b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas

terhadap variable terikat.

b. Ho = b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas

terhadap variable terikat.

c. Menentukan tingkat signifikansi α sebesar 0.05 (5%).

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:
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1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel. Artinya variabel bebas

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel bebas

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.6 Koefisien Determinasi (R2)

Kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai

koefisien determinasi di antara 0 dan 1 (0< R2<1), nilai (R2) yang kecil berarti bahwa

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen

sangat terbatas. Sementara nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

model dependen (Gujarati, 2012).

Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar, yaitu bias

terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti meningkat, tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau

tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai

adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai

adjusted R2 dapat naik dan juga turun apabila satu variabel independen ditambahkan

dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel independen.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Deskriptif Data Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah

seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2008-2013, karena

Risk Based Bank Rating (RBBR) merupakan penilaian tingkat kesehatan bank

maka objek penelitian menggunakan bank-bank umum yang listed di Bursa

Efek Indonesia. Pada periode ini terdapat 37 bank. akan tetapi setelah

dilakukan purposive sampling, maka sampel yang layak digunakan

(memenuhi kriteria) dalam penelitian ini ada 20 buah perusahaan perbankan

yang tercatat di BEI. Data diambil dari Laporan Keuangan Publikasi tahunan

(annual report) bank-bank tersebut. Daftar nama perbankan yang digunakan

dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 4-1

Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Go Publik

1. Bank Bukopin Tbk
2. Bank Bumi Arta Tbk
3. Bank Capital Indonesia Tbk.
4. Bank Central Asia Tbk.
5. Bank CIMB Niaga Tbk.
6. Bank Danamon Indonesia Tbk.
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7. Bank ICB Bumiputra Tbk.
8. Bank Internasional Indonesia Tbk.
9. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10. Bank Mayapada Tbk.
11. Bank Mega Tbk
12. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
13. Bank Permata Tbk.
14. Bank Pensiunan Nasional Tbk.
15. Bank Pundi Indonesia Tbk.
16. Bank QNB Kesawan Tbk.
17. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
18. Bank Sinarmas Tbk.
19. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
20. Bank Victoria International Tbk

Sumber: IDX Statistik

Adapun data tentang dinamika pergerakan rasio-rasio keuangan

perbankan yang tercatat di BEI dari periode 2008-2013, gambaran statistik

secara umum ditampilkan seperti pada gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1
Dinamika Rasio STD, LDR, GCG, dan CAR

Perbankan yang tercatat di BEJ
Periode 2008-2013
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan STD, LDR, GCG dan

CAR perbankan yang tercatat di BEI pada periode penelitian 2008-2013 mengalami

fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga sesuai dengan teori yang ada. Yaitu jika LDR,

GCG dan CAR naik, maka STD turun, dan begitu pula sebaliknya.

4.1.2.Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut didalam

Tabel 4.2 akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan didalam

penelitian ini meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), nilai

maksimum, nilai minimum serta standar deviasi (σ) untuk masing-masing

variabel.

Tabel 4.2.
Deskripsi Variabel Penelitian Bank-Bank Sample

Descriptive Statistics
N Mean Median Minimum Maximum Std.

Deviasi
STD 120 0.068333 0.000000 0.000000 0.410000 0.153439
LDR 120 0.810100 0.837050 0.718500 0.858000 0.052276
GCG 120 0.783333 0.750000 0.000000 1.700000 0.789461
CAR 120 0.147383 0.143450 0.112000 0.184500 0.024252

Sumber: Data Laporan Keuangan (data diolah)

Pada tabel 4.2. diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan

dalam penelitian ini sebanyak 120 sampel data yang diambil dari Laporan Keuangan

Perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013. Dengan

menggunakan metode pooled data, sampel diambil dari 20 perusahaan perbankan
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dikalikan dengan jumlah periode yaitu 6 (enam) tahun, sehingga jumlah data menjadi

120 buah.

Data rasio STD terendah (minimum) adalah 0.000000 dan yang tertinggi

(maximum) 0.410000, kemudian rata-rata (mean) 0.068333 dan median sebesar

0.000000. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, secara statistik

dapat dijelaskan bahwa tingkat perolehan laba perbankan yang tercatat di BEI

temasuk dalam kategori “baik”, sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan

Bank Indonesia. Sementara standar deviasi sebesar 0.153439 menunjukkan

simpangan data yang relative besar, karena nilainya yang lebih besar daripada nilai

mean-nya yaitu sebesar 0.068333. Dengan besarnya simpangan data, menunjukkan

bahwa data variable STD sudah baik.

Data rasio LDR terendah (minimum) adalah 0.718500 dan yang tertinggi

(maximum) 0.858000. Secara statistik, rata-rata (mean) sebesar 0.810100 dan median

sebesar 0.837050 dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit pada perbankan yang

tercatat di BEI sesuai standart yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 80%-110%.

Berarti kredit yang diberikan kurang dari dana pihak ketiga yang ditempatkan di

bank. Artinya, perbankan sudah baik dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat

sehingga bank dipercaya oleh masyaarakat dalam menghimpun dana dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sementara

standar deviasi sebesar 0.052276, masih lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya

sebesar 0.810100 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simpangan data pada

LDR relatif baik.
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Data rasio GCG terendah (minimum) adalah 0.000000 dan yang tertinggi

(maximum) 1.700000. Secara statistik, rata-rata (mean) sebesar 0.783333 dan median

sebesar 0.750000 dapat disimpulkan bahwa tingkat GCG pada perbankan yang

tercatat di BEI sudah baik, karena tata kelola perusahaan yang baik akan

menumbuhkan kepercayaan para investor untuk menanamkan sahamnya pada bank

tersebut. Sementara standar deviasi sebesar 0.789461 menunjukkan simpangan data

yang relative besar, karena nilainya yang lebih besar daripada nilai mean-nya yaitu

sebesar 0.783333 maka besarnya simpangan data, menunjukkan bahwa data variable

GCG kurang baik.

Data rasio CAR terendah (minimum) adalah 0.112000 dan yang tertinggi

(maximum) 0.184500. Secara statistik, rata-rata (mean) sebesar 0.147383 dan median

sebesar 0.143450 dapat disimpulkan bahwa tingkat CAR pada perbankan yang

tercatat di BEI sudah memenuhi standart yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu

minimal 8%. Sehingga dapat disimpulkan rasio kecukupan modal yang dimiliki

perbankan yang tercatat di BEI dapat dikatakan tinggi. Sementara standart deviasi

0.024252 masih lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar 0.147383.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa simpangan data pada CAR relatif baik.

4.2. Proses dan Hasil Analisis

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji atau menganalisis data

berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal
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atau tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan

uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati

distribusi normal.

Gambar 4.3
Grafik Histogram (Data Asli)

Dependent Variable: STD
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Sumber: Data sekunder yang diolah

H0 : error term terdistribusi normal
H1 : error term tidak terdistribusi normal

Dari gambar 4.3. terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal,

akan tetapi jika kesimpulan normal tidaknya data hanya dilihat dari grafik

histogram, maka hal ini dapat dilakukan uji Jarque-Bera untuk kinerja

keuangan (volatilitas laba) sebesar dengan signifikasi pada 71.20000 dengan

signifikasi pada 0,000000. sedangkan untuk LDR sebesar 18.55838 dengan

signifikasi pada 0.000093, selanjutnya untuk GCG sebesar 19.39279 dengan
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signifikasi sebesar 0.000062,  dan variabel yang terakhir yaitu CAR sebesar

6.784114 dengan signifikasi sebesar 0.033639. Berdasarkan nilai Jarque-Bera

lebih besar dari 2 (berarti signifikan) atau probabilitas yang kurang dari 0,05

(5%), yang berarti bahwa data residual telah berdistribusi secara normal. P-

value = 0.014622 > 0.1, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan

tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi

normal.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Agar hasil regresi dapat diandalkan, maka harus terpenuhi uji asumsi

klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap asumsi klasik

diperoleh hasil sebagai berikut:

4.2.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian adanya

multikolinearitas yaitu dengan melihat hasil tabel dibawah ini:

Tabel 4-3

Correlation Matrix

STD LDR GCG CAR
STD 1.000000 0.222501 0.407679 -0.655214
LDR 0.222501 1.000000 0.055018 0.376529
GCG 0.407679 0.055018 1.000000 -0.576127
CAR -0.655214 0.376529 -0.576127 1.000000
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Pada tabel 4-1, Nilai pada Correlation Matrix harus kurang

dari 0.89. Pada penelitian ini, hasil Correlation Matrix menunjukkan

tidak adanya korelasi. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi

multikolinearitas dalam model regresi ini.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu

model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada

periode (t) dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika

terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel 4-4
Uji Durbin-Watson

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.569128 Prob. F(2,114) 0.0810
Obs*R-squared 5.175422 Prob. Chi-Square(2) 0.0752

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.043049 0.172893 0.248993 0.8038
LDR -0.054218 0.175929 -0.308184 0.7585
GCG -0.000959 0.030610 -0.031337 0.9751
CAR 0.001120 0.430656 0.002600 0.9979

RESID(-1) -0.179166 0.093193 -1.922533 0.0570
RESID(-2) -0.140859 0.094414 -1.491932 0.1385

R-squared 0.043129 Mean dependent var -3.12E-17
Adjusted R-squared 0.001160 S.D. dependent var 0.279309
S.E. of regression 0.279147 Akaike info criterion 0.334548
Sum squared resid 8.883207 Schwarz criterion 0.473922
Log likelihood -14.07287 Hannan-Quinn criter. 0.391149
F-statistic 1.027651 Durbin-Watson stat 2.024716
Prob(F-statistic) 0.404831
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Ho : tidak ada korelasi serial

H1 : ada korelasi serial

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai hitung Durbin-

Watson sebesar 5.175422. Karena p-value obs*-square = 0.0752 >

0,01, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah dengan tingkat

keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi

dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah

tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya

Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji White.

Tabel 4-3

Uji White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.573813 Prob. F(3,116) 0.1995
Obs*R-squared 4.693224 Prob. Chi-Square(3) 0.1957
Scaled explained SS 29.70500 Prob. Chi-Square(3) 0.0000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.235221 0.091895 2.559655 0.0118
LDR^2 -0.188760 0.116756 -1.616707 0.1087
GCG^2 -0.027210 0.015519 -1.753292 0.0822
CAR^2 -0.116163 0.867368 -0.133926 0.8937
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R-squared 0.039110 Mean dependent var 0.077363
Adjusted R-squared 0.014260 S.D. dependent var 0.285936
S.E. of regression 0.283890 Akaike info criterion 0.352308
Sum squared resid 9.348876 Schwarz criterion 0.445224
Log likelihood -17.13849 Hannan-Quinn criter. 0.390042
F-statistic 1.573813 Durbin-Watson stat 2.156831
Prob(F-statistic) 0.199489

Hasil output menunjukkan nilai Obs*R-squared adalah sebesar

4.69 sedangkan nilai probabilitas (chi-square) adalah 0,19 (lebih besar

daripada α =0,05), dengan demikian kita dapat menerima hipotesis nol

bahwa data tidak mengandung masalah Heteroskedasitas.

4.2.3.Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel memiliki tiga macam model, yaitu: model common

effect, fixed effect dan random effect.

4.3.1 Common Effect Model

Model common effect merupakan model sederhana dengan menggabungkan

seluruh data time series dengan cross section, kemudian selanjutnya dilakukan

estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Hal ini

merupakan hasil regresi ini dianggap mampu menunjukkan hasil yang sebenarnya.

Hasil Common Effect sebagai berikut:
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Tabel 4-4

Hasil Common Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDR? 0.089267 0.080234 1.112579 0.2682
GCG? -0.031318 0.030586 -1.023960 0.3080
CAR? 0.273978 0.361283 0.758348 0.4498

R-squared -0.004879 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared -0.022057 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.286527 Akaike info criterion 0.362714
Sum squared resid 9.605427 Schwarz criterion 0.432401
Log likelihood -18.76281 Hannan-Quinn criter. 0.391014
Durbin-Watson stat 2.271508

4.3.2 Fixed Effect Model

Fixed effect adalah koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar

waktu. Intersep setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan

dilakukan estimasi. Pada umumnya yaitu dengan memasukkan variabel dummy,

sehingga model ini sering disebut Least Square Dummy Variable (LSDV). Berikut

hasil Fixed Effect:

Tabel 4-5

Hasil Fixed Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.419104 0.130353 -3.215135 0.0018
LDR 1.794102 0.185638 9.664515 0.0000
GCG -0.039575 0.013932 -2.840508 0.0055
CAR -6.343761 0.488818 -12.97776 0.0000
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4.3.3 Random Effect Model

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed

effect yang menggunakan dummy variable, sehingga model mengalami

ketidakpastian. Penggunaan dummy variable akan mengurangi derajat bebas (degree

of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang

diestimasi. Model ini menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar

waktu dan antar individu. Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang Random Effect:

Tabel 4-6

Hasil Random Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.419104 0.130353 -3.215135 0.0017
LDR 1.794102 0.185638 9.664515 0.0000
GCG -0.039575 0.013932 -2.840508 0.0053
CAR -6.343761 0.488818 -12.97776 0.0000

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.000000 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Adjusted R-squared 0.644174 S.D. dependent var 0.153439
S.E. of regression 0.091528 Akaike info criterion -1.773794
Sum squared resid 0.812603 Schwarz criterion -1.239524
Log likelihood 129.4276 Hannan-Quinn criter. -1.556824
F-statistic 10.79243 Durbin-Watson stat 2.463532
Prob(F-statistic) 0.000000
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Idiosyncratic random 0.091528 1.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Adjusted R-squared 0.702456 S.D. dependent var 0.153439
S.E. of regression 0.083697 Sum squared resid 0.812603
F-statistic 94.64697 Durbin-Watson stat 2.463532
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Sum squared resid 0.812603 Durbin-Watson stat 2.463532

4.4 Metode Pemilihan Model

Dalam mengambil keputusan untuk memilih jenis model yang digunakan

dalam analisis panel didasarkan pada 2 (dua) uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman.

Uji Chow digunakan untuk memutuskan apakah menggunakan common effect atau

fixed effect. Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah menggunakan fixed

effect atau random effect. Berikut ini hasil uji kedua model tersebut:

4.4.1 Uji Chow (Uji Common Effect dengan Fixed Effect)

Tabel 4-7
Hasil Uji Chow

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.365188 (19,97) 0.9926
Cross-section Chi-square 8.290695 19 0.9835

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.349213 0.174142 2.005330 0.0473
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LDR? -0.226387 0.176217 -1.284704 0.2015
GCG? -0.044852 0.030943 -1.449498 0.1499
CAR? -0.225844 0.435159 -0.518992 0.6048

R-squared 0.028789 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared 0.003672 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.282897 Akaike info criterion 0.345301
Sum squared resid 9.283594 Schwarz criterion 0.438217
Log likelihood -16.71805 Hannan-Quinn criter. 0.383035
F-statistic 1.146192 Durbin-Watson stat 1.401686
Prob(F-statistic) 0.333547

Seperti yang dapat dilihat pada output diatas, nilai Prob = 0.9926

untuk Cross-section F, yang berarti lebih dari 0.05 (keputusan: tolak Ho)

sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 0.9426 (0.9926-0.05)

model Fixed Effects lebih baik daripada model Common Effects.

4.4.2 Uji Hausman (fixed effect atau random effect)

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik (Winarno,

2011). Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah menggunakan fixed

effect atau random effect. Dalam penelitian ini menggunaka random effect.

Berikut ini merupakan hasil uji Hausman:

Tabel 4-8

Uji Hausman

Test cross-section random effects

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

Cross-section random 1.872657 3 0.5993
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Dari hasil Hausman Test Chi-Sq Statistic menunjukkan hasil 1.872657

dan probabilitasnya sebesar 0.5993. Karena nilai p-value lebih besar dari 5%,

dapat disimpulkan bahwa model efek tetap (fixed-effect model) lebih baik bila

dibandingkan dengan model efek random (random-effect model).

Dari hasil analisis data menggunakan Uji Chow (Common Effect

dengan Fixed Effect) dan Uji Hausman (fixed effect atau random effect), maka

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

LDR? -0.383797 -0.226387 0.098443 0.6159
GCG? -0.065655 -0.044852 0.000585 0.3899
CAR? 0.100246 -0.225844 0.115166 0.3366

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.431603 0.320078 1.348433 0.1807
LDR? -0.383797 0.364827 -1.051997 0.2954
GCG? -0.065655 0.040669 -1.614377 0.1097
CAR? 0.100246 0.571405 0.175438 0.8611

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.093624 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared -0.111946 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.298861 Akaike info criterion 0.592878
Sum squared resid 8.663854 Schwarz criterion 1.127148
Log likelihood -12.57270 Hannan-Quinn criter. 0.809848
F-statistic 0.455437 Durbin-Watson stat 1.525796
Prob(F-statistic) 0.981271
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dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan model efek tetap (fixed-

effect model).

4.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap

peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat.

Persamaan regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

ESTDeit = -0.419103840815 + 1.79410200274*LDRi.t - 0.0395748055686*GCGi.t -

6.34376067335*CARi.t + εi.t

Hasil pengujian dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4-9

Hasil pengujian

Variabel Ekspektasi hasil Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LDR +/- (+) berpengaruh 1.794102 0.185638 9.664515 0.0000
GCG +/- (-) berpengaruh -0.039575 0.013932 -2.840508 0.0055
CAR +/- (-) berpengaruh -6.343761 0.488818 -12.97776 0.0000

Sumber: Data Laporan Keuangan (data diolah)

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling

berpengaruh adalah variabel LDR dengan koefisien 1.794102. Artinya, LDR

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Adjusted R-squared 0.644174 S.D. dependent var 0.153439
S.E. of regression 0.091528 Akaike info criterion -1.773794
Sum squared resid 0.812603 Schwarz criterion -1.239524
Log likelihood 129.4276 Hannan-Quinn criter. -1.556824
F-statistic 10.79243 Durbin-Watson stat 2.463532
Prob(F-statistic) 0.000000
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berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja keuangan (volatilitas

laba) yang berarti meningkatnya nilai LDR sehingga kinerja keuangan meningkat dan

volatilitas laba perbankan menurun.

Sedangkan variabel GCG dan CAR memberikan pengaruh negatif terhadap

kinerja keuangan (volatilitas laba), yang berarti meningkatnya GCG dan CAR

mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan dan meningkatnya volatilitas laba.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar yaitu bias

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi,

sehingga untuk mengevaluasi model regresi dalam menerangkan variasi variabel

dependen, penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R² karena nilai Adjusted R²

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.

Hasil pengujian koefisien determinasi (Adjusted R²) diperoleh nilai sebesar

0.644174 atau kemampuan Loans to Deposit Ratio (LDR), Good Corporate

Governance (GCG) dan Capital Adequacy Ratio (CAR), dalam menjelaskan variasi

Kinerja Keuangan atau volatilitas laba sebesar 64% (Adjusted R Square). Sedangkan

sisanya sebesar 36% dari (100%-64%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
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4.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian Terhadap Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil Uji t, maka pengambilan keputusannya adalah

sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel LDR (Risk Profile)

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa LDR berpengaruh

positif signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba).

Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program Eview

7, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000. Ini

berarti keputusan terima H1 dan tolak H0, artinya LDR berpengaruh

signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba) karena nilai

signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan arah hubungan positif.

2. Pengujian terhadap variabel GCG (Good Corporate Governance)

Hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa GCG tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba).

Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program Eview

7. diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0055. Ini

berarti keputusan yang diambil adalah terima H2 dan tolak H0

artinya GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

(volatilitas laba) karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

dengan arah hubungan negatif.
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3. Pengujian terhadap variabel CAR (Capital)

Hipotesis ketiga menyebutkan bahwa CAR tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba).

Berdasarkan hasil perhitungan data menggunakan program Eview

7. diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.0000. Ini

berarti keputusan yang diambil adalah terima H3 dan tolak H0

artinya CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

(volatilitas laba) karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05

dengan arah hubungan negatif.

4.8 Pembahasan

Pada tabel 4-9, dapat dilihat uji hipotesis pengaruh LDR terhadap Kinerja

Keuangan (Volatilitas laba) dengan nilai coefficient sebesar 1.794102 dengan

tingkat signifikasi sebesar 0.0000, maka berdasarkan persamaan regresi terlihat

bahwa berpengaruh signifikan, dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa

LDR berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (volatilitas laba).

Tingkat signifikan sebesar 0.0000 < 0.05, maka nilai LDR berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba). Kondisi ini mengandung arti bahwa

semakin tinggi nilai LDR maka mengakibatkan semakin rendahnya kinerja

keuangan dan meningkatnya volatilitas laba. Hasil penelitian menunjukkan H0

ditolak, sehingga menerima H1.

Sedangkan pada GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan (volatilitas

laba) dengan nilai coefficient sebesar -0.039575 dengan tingkat signifikasi sebesar
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0.0024, maka berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa GCG berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Keuangan (volatilitas laba), dengan arah negatif.

Tingkat signifikan sebesar 0.0024 < 0.05, maka nilai GCG berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba). Kondisi ini mengndung arti bahwa

semakin rendah GCG maka mengakibatkan semakin tingginya kinerja keuangan

dan rendahnya volatilitas laba. Hasil penelitian menunjukkan H0 ditolak, dan

menerima H2.

Selanjutnya variabel CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (volatilitas

laba) yang memiliki nilai coefficient sebesar -6.343761 dengan tingkat signifikasi

sebesar 0.0000, maka berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa CAR

berpengaruh signifikan, dengan arah negatif. Tingkat signifikan sebesar 0.0000 <

0.05, maka nilai CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

(volatilitas laba). Kondisi ini mengndung arti bahwa semakin rendah CAR maka

mengakibatkan semakin tingginya kinerja keuangan dan rendahnya volatilitas

laba. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif

signifikan terhadap kineja keuangan (volatilitas laba). Artinya, hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa H0 ditolak.

4.9 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, maka terlihat bahwa variabel

LDR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba), dengan

nilai koefisien sebesar 1.794102. Kemudian variabel yang tidak berpengaruh
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signifikan terhadap kinerja keuangan (volatilitas laba) yaitu variabel GCG dan CAR,

dengan nilai koefisien sebesar -0.039575 dan -6.343761. Hasil temuan ini

menunjukkan pula hal-hal yang perlu diperhatikan, baik oleh pihak manajemen

perusahaan (emiten) dalam pengelolaan perusahaan, dan oleh para investor dalam

menentukan strategi investasinya, serta pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan)

untuk mereview kembali apakah kebijakan yang telah ditetapkan berhasil membawa

perbankan (khususnya perbankan yang tercatat di BEI) kearah yang lebih sehat

dengan melihat kinerja keuangannya. Adapun implikasi manajerial dari hasil temuan

penelitian ini untuk setiap variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Risk Profile yang menggunakan variabel LDR dengan nilai koefisien sebesar

1.794102. Artinya, LDR mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja

keuangan (volatilitas laba). Hal ini juga menunjukkan tingkat likuiditas suatu

bank mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap besar kecilnya

perolehan laba bank. Jika bank dalam menyalurkan kredit dari dana pihak

ketiganya tinggi, maka dapat dikatakan tingkat likuiditasnya juga tinggi

karena dana dari pihak ketiga dapat dimaksimalkan dalam bentuk kredit.

Dengan tingginya penyaluran kredit yang diberikan, maka pendapatan bunga

dari kredit tersebut juga akan meningkat, yang berdampak pada tingginya

perolehan laba bank. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan bank

tersebut meningkat. Dilihat dari pihak emiten (manajemen perusahaan), LDR

merupakan faktor yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan usahanya,

sehingga adalah merupakan suatu keharusan untuk menjaga rasio LDR pada
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tingkat yang aman (sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu

80%-110%). Dengan optimalnya LDR maka dalam kegiatan usahanya, bank

akan selalu memperoleh keuntungan. Kemudian bagi pihak investor, LDR

dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi investasinya. Semakin likuid

suatu bank, maka dapat disimpulkan kelangsungan hidup bank tersebut akan

berlangsung lama, dengan demikian investor akan tertarik untuk berinvestasi

di bank tersebut karena yakin bahwa investasi yang ditanamkan akan selalu

menghasilkan keuntungan bagi dirinya. Sementara dari pihak regulator

(Otoritas Jasa Keuangan) merupakan salah satu faktor yang menentukan

bahwa bank tersebut sehat atau tidak, sehingga diharapkan Otoritas Jasa

Keuangan selalu memantau LDR perbankan yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia agar kinerja keuangan yang dicapai bank-bank tersebut dapat

meningkat.

2. Hasil berikutnya Good Corporate Governance (GCG) dengan nilai koefisien

sebesar -0.039575. Hal ini berarti GCG menunjukkan adanya pengaruh negatif

kinerja keuangan (volatilitas laba). Hal ini menunjukkan bahwa GCG belum

dilaksanakan dengan baik pada seluruh perbankan. Maka dari itu, perbankan

wajib melaporkan hasil GCG pada laporan keuangan perbankan tahunan

sehingga  bisa dipantau perbankan itu sehat atau tidak sehat. Dengan demikian

bagi emiten dan investor, GCG sangat penting untuk mengetahui keadaan suatu

bank itu sehat atau tidak sehat. Sedangkan bagi pihak regulator (Otoritas Jasa

Keuangan) bisa mengawasi bank tersebut sehat atau tidak sehat. Untuk itu setiap
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tahun, pihak bank wajib menilai tingkat kesehatan dan melaporkannya pada

laporan keuangan tahunan sehingga pihak emiten, investor dan regulator tahu

bahwa bank tersebut sehat atau tidak sehat. Hal ini dapat menguntungkan

berbagai pihak, baik investor ataupun masyarakat umum.

3. Hasil berikutnya Capital yang menggunakan variabel Capital Adequacy Ratio

CAR. Besarnya nilai koefisisen untuk rasio CAR adalah -6.343761. Nilai

koefisien ini menunjukkan bahwa CAR menunjukkan adanya pengaruh negatif

kinerja keuangan (volatilitas laba). Hal ini berarti tingkat kecukupan modal

suatu bank merupakan faktor penting yang harus dipenuhi. Dengan tercukupinya

modal suatu bank (standart yang ditetapkan Bank Indonesia minimal 8%), maka

diharapkan kerugian-kerugian yang dialami dapat terserap oleh modal yang

dimiliki bank tersebut. Sehingga dengan terserapnya kerugian-kerugian tersebut,

maka kegiatan usaha bank tidak akan mengalami gejolak yang berarti. Jadi

semakin besar rasio CAR suatu bank, maka semakin kecil tingkat rasio kinerja

keuangan dan besarnya volatilitas laba. Bagi pihak emiten (manajemen

perusahaan) merujuk pada penelitian ini, diharapkan selalu menjaga tingkat

kecukupan modalnya, sehingga pada akhirnya dengan tercukupinya tingkat

kecukupan modal, kinerja keuangan bank tersebut akan meningkat. Kemudian

bagi investor, rasio CAR dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan strategi investasinya. Karena semakin besar rasio CAR suatu bank,

maka semakin tinggi juga kinerja keuangan (volatilitas laba)-nya yang berarti

semakin tinggi juga kinerja keuangan bank tersebut. Sementara bagi regulator
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(Otoritas Jasa Keuangan), diharapkan selalu memantau tingkat kecukupan modal

bank (khususnya perbankan yang tercatat di BEI). Dengan tingginya tingkat

kecukupan modal, maka kerugian yang dialami bank dalam menjalankan kegiatan

usahanya akan semakin kecil, sehingga dengan kecilnya kerugian, keuntungan

yang didapat akan semakin tinggi. Dengan semakin tingginya keuntungan, maka

kinerja keuangan bank tersebut semakin meningkat.
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BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh

kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Risk Profile,

dengan proxy yaitu LDR menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap

Kinerja Keuangan (volatilitas laba), dengan arah positif. Hal ini juga menunjukkan

tingkat likuiditas suatu bank mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap

besar kecilnya perolehan laba bank. Jika bank dalam menyalurkan kredit dari dana

pihak ketiganya tinggi, maka dapat dikatakan tingkat likuiditasnya juga tinggi karena

dana dari pihak ketiga dapat dimaksimalkan dalam bentuk kredit. Dengan tingginya

penyaluran kredit yang diberikan, maka pendapatan bunga dari kredit tersebut juga

akan meningkat, yang berdampak pada tingginya perolehan laba bank. Sehingga

dapat dikatakan kinerja keuangan bank tersebut meningkat.

Sedangkan pada Good Corporate Governance dengan melihat self assessment

bank, GCG berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan (volatilitas laba),

dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa GCG belum dilaksanakan dengan

baik pada seluruh perbankan. Maka dari itu, perbankan wajib melaporkan hasil GCG

pada laporan keuangan perbankan tahunan sehingga  bisa dipantau perbankan itu

sehat atau tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan baru membuat peraturan bank

wajib menerapkan GCG, belum semua perbankan melaporkan hasil GCG setiap
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tahunnya. Mungkin baru perbankan yang ternama sudah menerapkan dalam

melaporkan hasil GCG pada laporan keuangan tahunan.

Selanjutnya pada permodalan (capital) dengan proxy yaitu CAR (Capital

Adequacy Ratio) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan, dengan

arah negatif. Hal ini berarti tingkat kecukupan modal suatu bank merupakan faktor

penting yang harus dipenuhi. Dengan tercukupinya modal suatu bank (standart yang

ditetapkan BI minimal 8%), maka diharapkan kerugian-kerugian yang dialami dapat

terserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut. Sehingga dengan terserapnya kerugian-

kerugian tersebut, maka kegiatan usaha bank tidak akan mengalami gejolak yang berarti.

Jadi semakin besar rasio CAR suatu bank, maka semakin kecil tingkat rasio kinerja

keuangan dan besarnya volatilitas laba.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disusun sejumlah saran sebagai berikut :

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku sebagai pengawas bank-bank yang ada di

Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam

perumusan atau perbaikan kebijakan dan peraturan oleh Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penilaian kinerja keuangan bank di Indonesia agar

kinerja keuangan perbankan di Indonesia semakin membaik.

2. Bagi pihak manajemen bank, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai panduan dalam menilai kinerja keuangan bank dan dapat dijadikan

sarana evaluasi sehingga mengetahui letak kelemahan dan kekurangan yang
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dihadapi oleh bank. Selain itu, pihak manajemen dapat mengambil tindakan

korektif apabila kinerja keuangan mengalami penurunan.

3. Bagi peneliti di bidang keuangan, diharapkan penelitian ini sebagai bahan

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga peneliti lain

memiliki acuan untuk membuat penelitian selanjutnya.

4. Setiap bank wajib melaporkan hasil GCG pada laporan keuangan tahunan

sehingga masyarakat umum tahu keadaan bank tersebut.

5. Bank diharapkan selalu memantau tingkat kecukupan modal bank agar bisa

menilai kinerja keuangan perbankan.
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LAMPIRAN 1 – POPULASI PENELITIAN

TABEL 1
POPULASI PENELITIAN

1. Bank Bukopin Tbk. 16. Bank DKI Tbk.
2. Bank Central Asia Tbk. 17. Bank ANZ Indonesia Tbk.
3. Bank CIMB Niaga Tbk. 18. Bank Commonwealth Tbk.
4. Bank Danamon Indonesia Tbk. 19. Bank Hana Tbk.
5. Bank Ganesha, Tbk 20. Bank Capital Indonesia Tbk.
6. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 21. Bank ArtaGraha Tbk.
7. Bank Mayapada tbk. 22. Bank DBS Indonesia Tbk.
8. Bank Mega Tbk. 23. Bank BNP Paribas Indonesia Tbk.
9. Bank BJB Tbk. 24. Bank Chinatrust Indonesia Tbk.
10. Bank Negara Indonesia (Persero)

Tbk.
25. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Tbk.
11. Bank OCBC NISP Tbk. 26. Bank Sinarmas Tbk.
12. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk.
27. Bank Raboobank International

Indonesia Tbk.
13. Bank Tabungan Negara (Persero)

Tbk.
28. Bank Mayora Tbk.

14. Bank Panin Indonesia Tbk. 29. Bank Maybank Indonesia Tbk.
15. Bank Permata Tbk. 30 Bank UOB Indonesia Tbk.

Sumber : IDX Statistik
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LAMPIRAN 2 – SAMPLE PENELITIAN

TABEL 2
SAMPLE PENELITIAN

Daftar Sampel Penelitian Bank Umum Go Publik

1. Bank Bukopin Tbk 11. Bank Mega Tbk
2. Bank Bumi Arta Tbk 12. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk.
3. Bank Capital Indonesia Tbk. 13. Bank Permata Tbk.
4. Bank Central Asia Tbk. 14. Bank Pensiunan Nasional Tbk.
5. Bank CIMB Niaga Tbk. 15. Bank Pundi Indonesia Tbk.
6. Bank Danamon Indonesia

Tbk.
16. Bank QNB Kesawan Tbk.

7. Bank ICB Bumiputra Tbk. 17. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

8. Bank Internasional Indonesia
Tbk.

18. Bank Sinarmas Tbk.

9. Bank Mandiri (Persero) Tbk 19. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk.

10. Bank Mayapada Tbk. 20. Bank Victoria International Tbk
Sumber: IDX Statistik
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LAMPIRAN 3 – DATA DEPENDEN DAN INDEPENDEN

TABEL 3

DATA VOLATILITAS LABA PERIODE 2008-2013

Nama Bank σ laba perbankan σ laba
perbankan /

6th
Bank Bukopin Tbk Rp     934,622.00 0.41
Bank Bumi Arta Tbk Rp   1,425,600.00 0.52
Bank Capital Indonesia Tbk Rp   4,296,151.00 0.29
Bank Central Asia Tbk. Rp   5,043,000.00 0.22
Bank CIMB Niaga Tbk. Rp 18,829,934.00 0.87
Bank Danamon Indonesia Tbk. Rp 38,535,100.00 0.23
Bank ICB Bumiputra Tbk. Rp    5,250,000.00 0.61
Bank Internasional Indonesia Tbk. Rp 90,540,000.00 0.49
Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp  2,135,400.00 0.52
Bank Mayapada Tbk. Rp 15,620,000.00 0.76
Bank Mega Tbk Rp 17,258,730.00 0.83
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 70,477,000.00 0.36
Bank Permata Tbk Rp(81,740,000.00) 1.11
Bank Pensiunan Nasional Tbk. Rp  96,272,000.00 1.64
Bank Pundi Indonesia Tbk. Rp    3,357,000.00 0.23
Bank QNB Kesawan Tbk. Rp 56,197,000.00 0.24
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 1,570,316,000.00 0.79
Bank Sinarmas Tbk. Rp    221,100,000.00 0.25
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Rp  2,131,101,000.00 0.13
Bank Victoria International Tbk Rp     262,636,000.00 1.54
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TABEL 4

DATA LOAN TO DEPOSIT RATIO PERIODE 2008-2013

Nama Bank TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bank Bukopin Tbk 0.84 0.76 0.72 0.85 0.84 0.86
Bank Central Asia Tbk. 0.54 0.50 0.55 0.62 0.69 0.75
Bank CIMB Niaga Tbk. 0.88 0.95 0.88 0.94 0.95 0.94
Bank Danamon Indonesia
Tbk.

0.86 0.89 0.94 0.98 1.01 1.04

Bank Mandiri (Persero)
Tbk

0.59 0.59 0.65 0.72 0.78 0.83

Bank Mayapada Tbk. 1.00 0.84 0.78 0.82 0.81 0.86
Bank Mega Tbk 0.65 0.56 0.56 0.64 0.52 0.57
Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk.
0.69 0.64 0.70 0.70 0.78 0.65

Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

0.80 0.81 0.75 0.76 0.80 0.89

Bank Tabungan Negara
Tbk

1.02 1.01 1.08 1.03 1.01 1.04

Bank Permata Tbk 0.82 0.91 0.87 0.83 0.90 0.89
Bank Capital Indonesia
Tbk

0.68 0.50 0.51 0.44 0.59 0.63

Bank ICB Bumiputra Tbk. 0.90 0.90 0.85 0.85 0.79 0.80
Bank Pundi Indonesia Tbk. 0.71 0.79 0.53 0.67 0.84 0.88
Bank QNB Kesawan Tbk. 0.75 0.67 0.72 0.75 0.87 1.13
Bank Bumi Arta Tbk. 0.60 0.51 0.54 0.68 0.78 0.84
Bank International
Indonesia

0.79 0.83 0.89 0.95 0.93 0.93

Bank Sinarmas Tbk. 0.83 0.79 0.74 0.70 0.81 0.79
Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk.

0.92 0.85 0.92 0.85 0.86 0.88

Bank Victoria International
Tbk

0.53 0.50 0.40 0.64 0.68 0.75
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TABEL 5

DATA GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERIODE 2008-2013

Nama Bank TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bank Bukopin Tbk 1.5 1.7 0 1.5 0 0
Bank Central Asia Tbk. 0 1.35 1.35 1.0 1.08 0
Bank CIMB Niaga Tbk. 0 0 0 1.1 0 1.53
Bank Danamon Indonesia
Tbk.

1.6 1.7 0 1.5 0 0

Bank Mandiri (Persero)
Tbk

0 1.1 1.75 0 0 1.5

Bank Mayapada Tbk. 0 0 0 0 0 0
Bank Mega Tbk 1.6 1.7 1.7 2.43 2.68 0
Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk.
2.05 0 1.4 1.25 1.3 0

Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

0 1.35 1.45 1.3 1.31 0

Bank Tabungan Negara
Tbk

0 0 0 0 0 0

Bank Permata Tbk 1.1 1.15 1.15 0 1.3 1.4
Bank Capital Indonesia
Tbk

0 0 0 0 0 0

Bank ICB Bumiputra Tbk. 0 0 0 0 1.8 0
Bank Pundi Indonesia Tbk. 1.64 0 0 0 0 0
Bank QNB Kesawan Tbk. 0.23 0 0 2.3 2 1.45
Bank Bumi Arta Tbk. 0 2.4 2.3 2.2 1.95 0
Bank International
Indonesia

1.3 1.55 0 0 1.1 0

Bank Sinarmas Tbk. 0 0 1.5 0 0 0
Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk.

1.3 0 1.2 1.2 1.4 0

Bank Victoria International
Tbk

0 0 0 0 1.4 1.3
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TABEL 6

DATA CAPITAL ADEQUACY RATIO PERIODE 2008-2013

Nama Bank TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bank Bukopin Tbk 0.112 0.1436 0.1302 0.1433 0.1845 0.1707
Bank Central Asia Tbk. 0.158 0.153 0.135 0.127 0.142 0.157
Bank CIMB Niaga Tbk. 0.156 0.1388 0.1347 0.1316 0.1516 0.1536
Bank Danamon Indonesia
Tbk.

0.154 0.207 0.16 0.175 0.189 0.192

Bank Mandiri (Persero)
Tbk

0.157 0.1543 0.1336 0.1534 0.1548 0.1493

Bank Mayapada Tbk. 0.2369 0.1705 0.204 0.1468 0.1093 0.1407
Bank Mega Tbk 0.1609 0.1801 0.1503 0.1186 0.1683 0.1574
Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk.
0.135 0.138 0.186 0.176 0.167 0.1616

Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

0.1318 0.132 0.1376 0.1496 0.1695 0.1699

Bank Tabungan Negara
Tbk

0.1614 0.2154 0.1674 0.1503 0.1769 0.1562

Bank Permata Tbk 0.111 0.1229 0.1526 0.173 0.184744 0.15884
Bank Capital Indonesia
Tbk

0.284 0.4462 0.2929 0.2158 0.18 0.2013

Bank ICB Bumiputra Tbk. 0.1178 0.1119 0.1255 0.1012 0.1121 0.1309
Bank Pundi Indonesia Tbk. 0.0981 0.1175 0.4142 0.1202 0.1327 0.1143
Bank QNB Kesawan Tbk. 0.1043 0.1256 0.1992 0.4649 0.2776 0.1873
Bank Bumi Arta Tbk. 0.3115 0.2842 0.2464 0.1996 0.1918 0.1699
Bank International
Indonesia

0.1979 0.149 0.1264 0.1195 0.1313 0.1281

Bank Sinarmas Tbk. 0.1152 0.1305 0.141 0.1398 0.1809 0.2221
Bank Tabungan Pensiunan
Nasional Tbk.

0.237 0.185 0.234 0.2047 0.2149 0.2309

Bank Victoria International
Tbk

0.2777 0.1686 0.108 0.1486 0.1796 0.182
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LAMPIRAN 4 – OUTPUT Eviews

TABEL 7
STATISTIK DESKRIPTIF

N Minimum Maksimum Mean Std. Deviasi
STD 120 0.000000 0.410000 0.068333 0.153439
LDR 120 0.718500 0.858000 0.810100 0.052276
GCG 120 0.000000 1.700000 0.783333 0.789461
CAR 120 0.112000 0.184500 0.147383 0.024252

Sumber: Data Laporan Keuangan (data diolah)

TABEL 8

HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

Correlation Matrix

STD LDR GCG CAR
STD 1.000000 0.222501 0.407679 -0.655214
LDR 0.222501 1.000000 0.055018 0.376529
GCG 0.407679 0.055018 1.000000 -0.576127
CAR -0.655214 0.376529 -0.576127 1.000000

STD LDR GCG CAR
Mean 0.068333 0.810100 0.783333 0.147383
Median 0.000000 0.837050 0.750000 0.143450
Maximum 0.410000 0.858000 1.700000 0.184500
Minimum 0.000000 0.718500 0.000000 0.112000
Std. Dev. 0.153439 0.052276 0.789461 0.024252
Skewness 1.788854 -0.805551 0.022105 0.169375
Kurtosis 4.200000 1.943577 1.031091 1.885518

Jarque-Bera 71.20000 18.55838 19.39279 6.784114
Probability 0.000000 0.000093 0.000062 0.033639

Sum 8.200000 97.21200 94.00000 17.68600
Sum Sq. Dev. 2.801667 0.325196 74.16667 0.069991

Observations 120 120 120 120
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TABEL 9

HASIL UJI Durbin-Watson

F-statistic 2.569128 Prob. F(2,114) 0.0810
Obs*R-squared 5.175422 Prob. Chi-Square(2) 0.0752

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.043049 0.172893 0.248993 0.8038

LDR -0.054218 0.175929 -0.308184 0.7585

GCG -0.000959 0.030610 -0.031337 0.9751

CAR 0.001120 0.430656 0.002600 0.9979

RESID(-1) -0.179166 0.093193 -1.922533 0.0570

RESID(-2) -0.140859 0.094414 -1.491932 0.1385

R-squared 0.043129 Mean dependent var -3.12E-17
Adjusted R-squared 0.001160 S.D. dependent var 0.279309
S.E. of regression 0.279147 Akaike info criterion 0.334548
Sum squared resid 8.883207 Schwarz criterion 0.473922
Log likelihood -14.07287 Hannan-Quinn criter. 0.391149
F-statistic 1.027651 Durbin-Watson stat 2.024716
Prob(F-statistic) 0.404831

TABEL 10

UJI HEKTERODEKSITAS (Uji White)

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.606763 Prob. F(3,2) 0.6711
Obs*R-squared 2.858876 Prob. Chi-Square(3) 0.4139
Scaled explained SS 0.139501 Prob. Chi-Square(3) 0.9867

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.021767 0.026518 -0.820838 0.4980
LDR^2 0.050732 0.045215 1.122013 0.3785
GCG^2 0.001028 0.003305 0.311056 0.7852
CAR^2 -0.276084 0.623520 -0.442783 0.7012

R-squared 0.476479 Mean dependent var 0.006772
Adjusted R-squared -0.308802 S.D. dependent var 0.006952
S.E. of regression 0.007953 Akaike info criterion -6.595717
Sum squared resid 0.000127 Schwarz criterion -6.734544
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TABEL 11

Hasil Common Effect Method

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDR? 0.089267 0.080234 1.112579 0.2682
GCG? -0.031318 0.030586 -1.023960 0.3080
CAR? 0.273978 0.361283 0.758348 0.4498

R-squared -0.004879 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared -0.022057 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.286527 Akaike info criterion 0.362714
Sum squared resid 9.605427 Schwarz criterion 0.432401
Log likelihood -18.76281 Hannan-Quinn criter. 0.391014
Durbin-Watson stat 2.271508

TABEL 12

Hasil Fixed Effect Method

Log likelihood 23.78715 Hannan-Quinn criter. -7.151453
F-statistic 0.606763 Durbin-Watson stat 1.298340
Prob(F-statistic) 0.671098

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.419104 0.130353 -3.215135 0.0018
LDR 1.794102 0.185638 9.664515 0.0000
GCG -0.039575 0.013932 -2.840508 0.0055
CAR -6.343761 0.488818 -12.97776 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Adjusted R-squared 0.644174 S.D. dependent var 0.153439
S.E. of regression 0.091528 Akaike info criterion -1.773794
Sum squared resid 0.812603 Schwarz criterion -1.239524
Log likelihood 129.4276 Hannan-Quinn criter. -1.556824
F-statistic 10.79243 Durbin-Watson stat 2.463532
Prob(F-statistic) 0.000000

Pengaruh komponen..., Mathilda Amelia, Ak.-IBS, 2014



TABEL 13

Hasil Random Effect

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.419104 0.130353 -3.215135 0.0017
LDR 1.794102 0.185638 9.664515 0.0000
GCG -0.039575 0.013932 -2.840508 0.0053
CAR -6.343761 0.488818 -12.97776 0.0000

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.000000 0.0000
Idiosyncratic random 0.091528 1.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Adjusted R-squared 0.702456 S.D. dependent var 0.153439
S.E. of regression 0.083697 Sum squared resid 0.812603
F-statistic 94.64697 Durbin-Watson stat 2.463532
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.709957 Mean dependent var 0.068333
Sum squared resid 0.812603 Durbin-Watson stat 2.463532

TABEL 14

HASIL UJI CHOW

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 0.365188 (19,97) 0.9926
Cross-section Chi-square 8.290695 19 0.9835

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.349213 0.174142 2.005330 0.0473
LDR? -0.226387 0.176217 -1.284704 0.2015
GCG? -0.044852 0.030943 -1.449498 0.1499
CAR? -0.225844 0.435159 -0.518992 0.6048
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TABEL 15
HASIL UJI HAUSMAN

Test cross-section random effects

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

Cross-section random 1.872657 3 0.5993

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

LDR? -0.383797 -0.226387 0.098443 0.6159
GCG? -0.065655 -0.044852 0.000585 0.3899
CAR? 0.100246 -0.225844 0.115166 0.3366

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.431603 0.320078 1.348433 0.1807
LDR? -0.383797 0.364827 -1.051997 0.2954
GCG? -0.065655 0.040669 -1.614377 0.1097
CAR? 0.100246 0.571405 0.175438 0.8611

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.093624 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared -0.111946 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.298861 Akaike info criterion 0.592878
Sum squared resid 8.663854 Schwarz criterion 1.127148
Log likelihood -12.57270 Hannan-Quinn criter. 0.809848
F-statistic 0.455437 Durbin-Watson stat 1.525796
Prob(F-statistic) 0.981271

R-squared 0.028789 Mean dependent var 0.100333
Adjusted R-squared 0.003672 S.D. dependent var 0.283418
S.E. of regression 0.282897 Akaike info criterion 0.345301
Sum squared resid 9.283594 Schwarz criterion 0.438217
Log likelihood -16.71805 Hannan-Quinn criter. 0.383035
F-statistic 1.146192 Durbin-Watson stat 1.401686
Prob(F-statistic) 0.333547
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GAMBAR 4.3 – PLOT SCATTER
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ST D vs Variables (Partialled on Regressors)
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