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Pengaruh Komponen RBBR (Risk Based Bank Rating) Terhadap Kinerja Keuangan
(Studi pada Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013)
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INDONESIA BANKING SCHOOL

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

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
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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 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
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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 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) menunjukkan bahwa

mekanisme pemantauan kepemilikan menujukan hubungan yang tidak signifikan terhadap

kinerja perbankan artinya tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mekanisme
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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 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
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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

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).
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1.1 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).

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).

1.2 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.

II. 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”.
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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”.

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 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.

2.3 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)
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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 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.

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 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.
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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).

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”.

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.

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

oleh perusahaan tanpa “campur tangan” pihak eksternal luar perusahaan.

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



11

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 2.2
MATRIKS PERINGKAT FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

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

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

2.3.3 Capital (Permodalan)
Menurut Riyanto (2001 : 17) dalam Saputera (2009) menjelaskan pengertian klasik

modal yaitu:

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,
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“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). 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 Risiko Bank, semakin besar modal yang harus

disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

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

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

Independen (x) :
risiko kredit

penerapan manajemen
risiko kredit secara
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Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. dependen (y) :
kinerja keuangan

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
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
Performance of Banking Companies in
Indonesia.

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

Capital Adequacy
Ratio/CAR berpengaruh
positif signifikan terhadap
Kinerja 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 Independen (x): CAR berpengaruh
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Kinerja Keuangan pada PT. Bank Muamalat
Indonesia tbk.

CAR
Dependen (y):
ROA

signifikan terhadap ROA.

2.4 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

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).

Volatilitas
labaRBBR

Risk Profile (X1)

GCG (X2)

Capital (X3)
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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).

III. METODOLOGI 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

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).

3.2 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
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CAR CAR = Rasio

3.3 Model Penelitian
Pada pengujian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu EViews

versi 7.0. Regresi linear berganda menggambarkan seberapa besar pengaruh dua atau lebih

variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat dinyatakan dalam

persamaan 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

ε            = komponen error pada tahun t untuk unit cross section i

3.4 Teknik Analisis

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahap pengujian

yaitu menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji

Hetrokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Selain itu menggunakan adjusted R2 sebagai penilaian

sebarapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen, pengujian

secara simultan (Uji F) sebagai penilaian variabel independen secara bersama-sama dapat

mempengaruhi variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05, dan

pengujian secara parsial (Uji t) yang dapat dikatakan dari masing-masing variabel independen

dapat mempengaruhi variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05.
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Obyek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan

yang tercatat di BEI periode 2008-2013, sebanyak 20 bank-bank yang listed di Bursa Efek

Indonesia.

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 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.

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.

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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4.8 Implikasi Manajerial
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 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.
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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 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 (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.
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Dengan semakin tingginya keuntungan, maka kinerja keuangan bank tersebut semakin

meningkat.

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 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.
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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 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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