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ABSTRACT 

  

 This research aims to get analyze the influence of bank-specific component and 

BI Interest Rate to profitability of banking industry including Bank Swasta Nasional 

Devisa in 2012 until 2015 periods. The number of sample for this research are 16 banks 

Bank Devisa. The research were conducted at bank listed in Direktori Perbankan 

Indonesia (DPI).   

 Independent variable used for this research are based on the ratio of banks. 

There are Capital measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Liquidity measured by 

Loan to Deposit Ratio (LDR), and Bank Indonesia Interest Rate. Then, depedent 

variable Profitability measured by Return On Assets (ROA).  

 This research has been analyzed using Eviews 7 program, for Panel Data 

Regression. The result of this research shows that Capital Adequacy Ratio and Loan 

to Deposit Ratio has insignificance effect to Profitability. Meanwhile, BI Rate has 

significant effect to Profitability.   

Keywords: CAR, LDR, BI Rate, Profitability, ROA 
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ABSTRAK 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari komposisi rasio bank 

dan Suku bunga terhadap profitabilitas dari industri perbankan yang termasuk Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada periode 2012 sampai dengan 2015. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 16 Bank Devisa. Peneitian 

dilakukan berdasarkan bank yang terdaftar pada Direktorat Perbankan Indonesia (DPI).   

 Variabel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rasio bank dan Suku 

Bunga BI Rate. Terdiri atas Permodalan yang di ukur menggunakan Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Likuiditas diukur menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), dan suku 

bunga BI Rate. Kemudian, variabel dependen menggunakan Profitabilitas diukur 

dengan Return On Assets (ROA).  

 Penelitian ini telah dianalisis menggunakan program Eviews 7, dengan metode 

Regresi Data Panel. Hasil penelitian menunjukkan Capital Adequacy Ratio and Loan 

to Deposit Ratio tidak berpengaruh singinifkan terhadap Profitabilitas. Sementara, BI 

Rate memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.   

Keywords: CAR, LDR, BI Rate Profitabilitas. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara, Menurut UU No.10 Thn 1998 bank ialah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Kasmir (2015 hal. 28) keberadaan perbankan sangat menentukan 

kemajuan suatu negara. Untuk mengetahui kinerja perusahaan termasuk perbankan 

dapat digunakan suatu ukuran atau tolak ukur tertentu. Alat analisis yang dapat 

digunakan adalah teknik rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menghubungkan 

unsur-unsur neraca, laporan arus kas, perhitungan laba rugi satu dengan lainnya & 

memberikan gambaran tentang pola historical perusahaan serta penilaian posisinya 

saat ini (Fahmi, 2012 hal. 50). Analisis rasio keuangan memungkinkan para manajer 

keuangan memperkirakan reaksi para kreditur & investor serta memberikan 

pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. 

 Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja 

keuangan adalah Return on Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas Bank. ROA 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Gibson, 2011 hal. 303). 
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Laba, atau disebut juga profit, merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi 

usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan (Subramanyam 

dan John, 2010 hal. 109). Dilanjutkan oleh Rose (2013 hal.172) ROA adalah suatu 

indikator primer pada efisiensi manajerial, karena dapat mengindikasikan 

kemampuan manajemen dari bank menghasilkan pendapatan dari assetnya. Jadi 

semakin besar ROA bank, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin membaik.  

Menurut Machfoedz dalam Defri (2012) salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat ROA perbankan adalah manajemen permodalan. Peranan 

modal sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Setiap perusahaan 

memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya, 

kemudian dengan terpenuhi modal kerja perusahaan juga dapat memaksimalkan 

perolehan labanya (Kasmir, 2015 hal. 252). Rasio kecukupan modal bank yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kemampuan bank dalam membandingkan 

modal dengan aktiva risikonya, sehingga bank mampu memenuhi keperluan dalam 

mengembangkan usaha dan mampu menanggung risiko kerugian Suarni et al (2014). 

Dengan memiliki permodalan yang baik, maka bank dapat lebih tinggi menyalurkan 

dananya kepada masyarakat yang membutuhkan kredit sehingga bank tersebut dapat 

dikategorikan sebagai bank yang sehat apabila tingkat CAR yang dihasilkan lebih 

dari minimum CAR yang di tetapkan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 

10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum Bank wajib menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR). 
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Faktor lain menurut Machfoedz dalam Defri (2012) yang dapat 

mempengaruhi ROA adalah likuiditas. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. 

Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat 

ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2015 

hal. 221). Dalam mengukur likuiditas suatu bank, terdapat beberapa jenis rasio 

likuiditas salah satunya dengan Loan to Deposit Ratio (LDR).  

Menurut Kasmir (2015 hal. 225) LDR merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR menunjukkan tingkat 

kemampuan Bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun Bank. Batas 

aman LDR suatu Bank secara umum adalah sekitar 78-100 % (Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 12/PBI/2010). Besar kecilnya rasio LDR suatu Bank akan 

mempengaruhi profitabilitas Bank tersebut. Semakin besar jumlah dana yang 

disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka jumlah dana yang menganggur 

berkurang dan penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya 

akan meningkatkan LDR sehingga profitabilitas Bank juga meningkat (Setiadi, 

2010). 

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas tidak hanya dari internal bank saja, 

melainkan dapat dipengaruhi faktor eksternal. Menurut Kasmir (2015 hal.114) suku 

bunga merupakan komponen utama bagi pendapatan bank. Dimana suku bunga acuan 
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di Indonesia di sebut dengan BI Rate. Definisi BI Rate menurut Bank Indonesia 

adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Suku 

bunga acuan baru yang berlaku efektif sejak 19 agustus 2016 disebut dengan BI 7-

Day Repo Rate. Suku bunga acuan BI yang baru dibuat agar suku bunga kebijakan 

dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil karena masa 

transisi yang lebih singkat yaitu 7 Hari (www.bi.go.id). Namun pada penelitian ini 

penulis menggunakan suku bunga acuan BI Rate karena pada periode penelitian BI 7-

Day Repo Rate belum berlaku. 

Menurut Siamat (2005 hal. 139) BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu 

bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu 

tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Besarnya tingkat 

suku bunga (BI Rate) manjadi salah satu faktor bagi perbankan untuk menentukan 

besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. Suku bunga berpengaruh 

terhadap keinginan dan ketertarikan masyarakat untuk menanamkan dananya di bank 

melalui produk-produk yang ditawarkan. Dampak bagi Bank itu sendiri, yakni 

dengan semakin banyaknya dana yang ditanamkan oleh masyarakat, akan 

meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana tersebut dalam bentuk 

kredit dimana dari kredit yang disalurkan tersebut, bank memperoleh profit. 

Sehingga, semakin banyak kredit yang disalurkan, berdampak pada besarnya 

pendapatan yang diperoleh Bank (Almilia dan Utomo, 2006). 
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Menurut Dyer dan Mc Hugh dalam Hilmi (2008) perusahaan yang 

memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya dan 

sebaliknya jika mengalami rugi yang berakibat penyerahan laporan keuangannya 

terlambat. Penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menunda 

penyampaian laporan keuangan apabila perusahaan yakin terdapat berita buruk dalam 

laporan keuangan tersebut, karena berpengaruh pada kualitas laba. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan 

tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan 

cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu.  

Industri perbankan yang ada di Indonesia meliputi Bank umum swasta nasional 

Devisa, Bank umum swasta nasional non Devisa, Bank persero, Bank campuran, 

Bank asing, dan Bank pembangunan daerah. Bank Devisa merupakan Bank yang 

dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata 

uang asing secara keseluruhan (Kasmir 2015 hal. 36). Bank Devisa dapat 

menawarkan jasa-jasa Bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti 

transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa 

valuta asing lainnya. 

Berdasarkan website Bank Indonesia, jumlah Bank Devisa berjumlah 35 yang 

tergabung dalam Bank syariah maupun Bank konvensional. Bank Devisa sangat 

diperlukan demi menunjang para masyarakat yang memiliki bisnis atau melakukan 

pendidikan diluar negeri. Dengan adanya Bank Devisa, maka para pihak yang 
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melakukan transaksi transfer dan ekspor impor barang merasa aman dalam 

menjalankan aktivitasnya sehingga keberadaan Bank Devisa pada saat ini sangat 

dibutuhkan. Tidak semua Bank konvensional dan Bank syariah dapat digolongkan 

sebagai Bank Devisa, karena tidak semua bank dapat melayani secara langsung 

transaksi-transaksi dalam skala internasional hanya bank yang memiliki minimal 

modal Rp.150 miliar yang dapat digolongkan sebagai Bank Devisa. 

Tabel 1.1 Data BUSN Devisa 

Tahun CAR LDR ROA 

2012 15,33% 81,58% 2,64% 

2013 16,01% 83,77% 2,43% 

2014 16,42% 85,66% 2,13% 

2015 18,45% 87,55% 1,75% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id), Data diolah penulis. 

Dari data BUSN Devisa periode 2012-2015 pada Tabel 1.1 dapat diketahui 

bahwa ROA Bank Devisa selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu dari tahun 

2012-2015 mengalami penurunan, setiap tahunnya dari 2,64% di tahun 2012 turun 

sampai dengan 1,75% di tahun 2015, tetapi CAR yang menggambarkan permodalan 

Bank pada periode yang sama berangsur naik dari 15,33% pada tahun 2012 naik 

sampai 18,45% pada tahun 2015, dan juga LDR pada periode yang sama selama 4 
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tahun tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 81,58% naik menjadi 

87,55%.  

Grafik 1.1 Rata-rata BI Rate pertahun 

 

   Sumber : http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate, data diolah penulis 

  Sedangkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa BI Rate terus naik pada 

periode 2012 sampai 2014. Kenaikan rata-rata BI Rate cukup tinggi dalam periode 

tersebut. Dikutip dari www.bisniskeuangan.kompas.com, Kenaikan BI Rate itu 

diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Selasa (13/11/2013). Dengan 

demikian, BI Rate sudah naik 175 basis poin (bps) atau 1,75 persen sejak Juni 2013. 

Kenaikan BI Rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan. Bank bisa 

menaikkan suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Kenaikan suku bunga simpanan 
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menyimpan dana di Bank. Kenaikan suku bunga simpanan akan meningkatkan biaya 

dana Bank. 

Meningkatnya permodalan dan likuiditas bank yang seharusnya memberikan 

kenaikan yang positif juga untuk profitabilitas bank, hal ini tidak terjadi pada periode 

ini tepatnya pada Bank umum swasta nasional Devisa, namun terjadi kenaikan yang 

cukup tinggi pada tingkat BI Rate dimana bank akan terkena dampak dalam kenaikan 

pengembalian Dana pihak ketiga yang akan jatuh tempo bunganya. Berdasarkan 

fenomena tersebut maka dapat dilihat adanya kesenjangan antara ROA yang semakin 

turun tiap tahunnya yang di iringi oleh kenaikan dari permodalan dan penyaluran 

kredit. 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Sukarno & Syaichu (2006) 

mengenai permodalan dan likuiditas mendapatkan hasil bahwa CAR dan LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun hasil yang berbeda 

didapatkan oleh defri (2012) yaitu bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap ROA. Penelitian lain mengenai Bi Rate yang telah 

dilakukan oleh Sahara (2013) mendapatkan hasil bahwa BI Rate berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROA. Namun hasil yang tidak sejalan didapatkan oleh Puja et 

al (2014) yaitu bahwa BI Rate berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

Penelitian ini berupa modifikasi, dan berfokus pada BUSN Devisa 

konvensional dikarenakan fenomena yang telah disebutkan hanya terjadi pada 

kelompok Bank BUSN Devisa. Serta dibentuk berdasarkan adanya penelitian 

terdahulu yang diantaranya dilakukan oleh sukarno dan syaichu (2006), puspitasari 
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(2009), dan sahara (2013) yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia dengan 

hasil penelitian bahwa rasio permodalan dan likuiditas berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Tema mengenai ROA dipilih karena peneliti ingin mengetahui penyebab 

fenomena yang telah di kemukakan di atas dan ingin mengkaji penyebab adanya 

penurunan ROA pada tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan objek penelitian 

yaitu Bank Devisa pemilihan objek tersebut disebabkan karena Bank umum swasta 

nasional Devisa memiliki total asset, dana pihak ketiga, dan kredit yang besar 

dibanding kelompok perbankan lainnya (Statistik Perbankan Indonesia- Vol 9  No.7) 

Dari latar belakang, fenomena, dan data yang tersedia, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 

PERMODALAN, LIKUIDITAS, DAN SUKU BUNGA BI RATE TERHADAP 

PROFITABILITAS PADA BANK DEVISA PERIODE 2012-2015”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah permodalan berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank 

Devisa di Indonesia periode 2012-2015? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank 

Devisa di Indonesia periode 2012-2015? 
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3. Apakah BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Devisa 

di Indonesia periode 2012-2015? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan agar masalah yang diteliti tidak terlalu meluas. 

Penelitian ini membahas tentang Perbankan di Indonesia tentu sangat luas jika harus 

dibahas seluruhnya, sehingga penulis membatasi batasan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya meneliti profitabilitas pada Bank Devisa yang ada di 

Indonesia tahun 2012 sampai 2015. 

2. Profitabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini di proksikan dengan rasio 

Return on Asset (ROA). 

3. Variabel yang dibahas dan dianggap mempengaruhi profitabilitas dalam 

penelitian ini dibatasi pada Permodalan, Likuiditas dan BI Rate. 

4. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil objek BUSN Devisa, 

pengambilan objek BUSN Devisa di karenakan sesuai dengan data di statistik 

perbankan Indonesia yaitu penurunan secara konstan pada rasio Return on Asset 

periode 2012-2015 yang berbanding terbalik dengan kenaikan asset serta rasio 

likuid Bank yang penulis ingin teliti lebih mendalam. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh permodalan terhadap profitabilitas 

pada Bank Devisa periode 2012-2015 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

pada Bank Devisa periode 2012-2015 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh BI Rate terhadap profitabilitas 

pada Bank Devisa 2012-2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi Praktisi Perbankan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi penentu kebijakan perbankan dalam menentukan 

kebijakan pada tahun-tahun yang akan datang dan menjadi masukan bagi 

praktisi perbankan,  

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan serta manfaat untuk mahasiswa, staf pengajar, dan 

pihak pihak lain dalam bidang manajemen 
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3. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara 

teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang 

sebenarnya tentang Bank Devisa dan untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan penulis mengenai profitabilitas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

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

tentang: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang 

terkandung batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan 

hipotesis yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang 

diteliti dan mendasari analisis yang digunakan dalam bab IV yang diambil dari 

berbagai macam literatur.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Komponen bab III berisi tentang variabel penelitian baik itu variabel 

dependen, variabel independen yang akan diambil dari operasional tentang semua 

variabel yang digunakan dalam penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi obyek penelitian dan analisis data serta pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  

 

BAB V PENUTUP 

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

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

terkait mengenai permasalahan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Tinjauan Pustaka  

2.1.1  Pengertian Bank 

Pengertian Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Menurut Kasmir (2015 hal. 24) bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito, yang secara luas 

di definisikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.  

2.1.2  Jenis dan Kegiatan Usaha Bank 

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

A. Bank berdasarkan jenisnya : 

1. Bank Umum, yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan 

seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana dan 

memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan 
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usaha juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah dan 

kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah. 

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

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini 

seperti Bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah 

tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring 

atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana 

hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan 

kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah. 

 

B. Bank berdasarkan kepemilikannya menurut Kasmir (2015 hal.33) : 

1. Bank milik Pemerintah adalah Bank yang akte pendirian maupun 

modal Bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga 

seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

2. Bank milik Swasta Nasional adalah Bank yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte 

pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian 

keuntungannya untuk keuntungan swasta. 

3. Bank milik Koperasi merupakan kepemilikan saham-sahamnya dimiliki 

oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, sehingga keuntungan 

merupakan keuntungan bagi koperasi tersebut.  
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4. Bank milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta atau pemerintah asing. 

5. Bank milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya 

dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan 

sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warganegara Indonesia. 

 

C. Bank berdasarkan aspek operasionalnya menurut Latumaerissa (2011 

hal.138) 

1. Bank Devisa, merupakan Bank yang memiliki hak dan wewenang yang 

diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing, lalu 

lintas Devisa dan hubungan koresponden dengan Bank diluar negeri.  

2. Bank Non Devisa, merupakan Bank yang dalam operasionalnya hanya 

melaksanakan transaksi dalam negeri (tidak ada transaksi valuta asing) dan 

tidak melakukan hubungan dengan Bank diluar negeri. 

 Adapun yang menjadi kegiatan usaha Bank umum terbagi menjadi 

beberapa hal berikut, (Taswan, 2010 hal.10): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberi kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 
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4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya: 

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangkan surat-surat dimaksud. 

- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

- Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

- Sertifikat Bank Indonesia. 

- Obligasi 

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

- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 

(satu) tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

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

kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

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

suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa. 

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

amanat. 

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan 

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

2.1.3  Fungsi Bank  

Dalam Pasal 2,3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi bank adalah sebagai 

penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. 

Terdapat fungsi – fungsi lain Bank umum selain fungsi pokok Bank umum 

sebagai lembaga intermediasi (Latumaerissa, 2011 hal. 135-136):  

a. Agent of Trust  

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia 

perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, jadi dalam pengumpulan dana 

yang dilakukan oleh Bank harus didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah 

terhadap kreditbilitas dan eksistensi masing masing Bank.   

Analisis Pengaruh Permodalan..., Ade Yosua, Ma.-IBS, 2017



19 
 

 Indonesia Banking School 

b.  Agent of Development  

Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab Bank dalam menunjang kalancaran 

transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi 

terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kegiatan tersebut 

menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung, dan alat 

pertukaran. Untuk itulah Bank sebagai lembaga keuangan intermediasi mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi 

dalam setiap transaksi ekomomi yang dilakukan.   

c.  Agent of Services 

Sebagai Bank di samping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana 

kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan tetapi juga turut serta dalam memberikan 

jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (payment), safe deposit box, jasa 

penagihan, dan inakaso (collection) atau city clearing.   

2.1.4  Bank Devisa  

Bank Devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 

negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

melakukan transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, traveler’s cheque, 

pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya (Kasmir 2015 hal. 

36). Tidak seluruh Bank dapat dikategorikan sebagai Bank Devisa, hanya Bank-Bank 

yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia saja 
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yang dapat dikatagorikan dalam Bank Devisa. Syarat untuk menjadi Bank Devisa 

ditentukan oleh Bank Indonesia, yakni:  

1. CAR minimum dalam bulan terakhir 8%;  

2. Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat;  

3. Modal disetor minimal Rp. 150 miliar;  

4. Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

Bank   Umum Devisa meliputi: organisasi, sumber daya manusia, pedoman 

operasional kegiatan Devisa.  

2.1.5  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Gibson, 2011 hal.301). Dilanjutkan oleh Kasmir (2015 hal.196) profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank adalah memperoleh laba (profit). 

Untuk mencapai hal tersebut maka pihak manajemen Bank harus mampu mengelola 

sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan optimal. Profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan profit untuk 

setiap assets yang ditanam. Sumber daya yang diolah dalam menghasilkan 

profitabilitas adalah kegiatan penjualan, penggunaan aset, dan penggunaan modal 

(Hery, 2015 hal. 192). 
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Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan, kombinasi efek 

likuiditas, manajemen aktiva, utang pada hasil operasi dan keputusan yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam memperoleh pendapatan (Brigham & Houston, 2006 hal. 

107). Pendapatan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh utang 

dan ekuitas pembiayaan. Selain itu juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan 

dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Oleh karena itu, baik kreditur maupun 

investor tertarik untuk mengevaluasi daya profitabilitas suatu perusahaan (Kieso et 

al., 2011 hal. 671).  

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas yang 

sering dikenal sebagai rasio rentabilitas, dapat pula berguna untuk mengukur tingkat 

efektifitas manajemen dalam menjalankan operasionalnya (Hery, 2015 hal. 192). 

Menurut Kasmir (2015 hal. 197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi 

perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:  

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu.  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang.  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.  
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5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri.  

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri maupun modal pinjaman. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:  

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satuperiode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahunsekarang.  

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu  

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Menurut Drs Martono (2011 hal. 85) Rasio Profitabilitas atau biasa 

disebut dengan rasio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk 

mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional 

perusahaannya. Pada rasio rentabilitas (keuntungan), rasio yang dapat diukur 

antara lain: 

1) Return On Assets (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan bank di dalam memperoleh laba dan efisiensi 

secara keseluruhan. Menurut Drs Martono (2011 hal. 85) Return On Assets 
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(ROA) dirumuskan sebagai berikut :  

ROA = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2) Biaya Operasi/Pendapatan Operasi 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Drs Martono 

(2011 hal. 86) Biaya operasi dirumuskan sebagai berikut: 

BOPO = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

3) Gross Profit Margin 

R asio gross profit margin digunakan untuk mengukur presentasi laba dari 

kegiatan usaha murni bank setelah dikurangi biaya – biaya pada bank tersebut. 

Menurut Drs Martono (2011 hal. 86) Biaya gross profit margin dirumuskan 

sebagai berikut: 

GPM = (𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑃𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100% 

 

 

4) Net Profit Margin 

Rasio Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan pendapatan bersih dari kegaiatan operasi pokok bank. Menurut 

Drs Martono (2011 hal. 86) net profit margin dirumuskan sebagai berikut: 

NPM = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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5) Return On Equity (ROE) 

Rasio Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan laba. 

(SE BI 13/30/DPNP 16 Desember 2011) Return On Equity dirumuskan sebagai 

berikut : 

ROE = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

       Penelitian ini menggunakan pengukuran Return On Asset sebagai variabel 

dipenden, pemilihan ROA sebagai proksi dari profitabilitas dikarenakan, ROA 

menunjukkan hasil pengembalian atas aset yang artinya ROA dapat mengukur 

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana rupiah yang 

tertanam dalam total aset, dengan kata lain kinerja bank dapat terlihat dari ROA suatu 

Bank. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset merupakan berarti semakin tinggi 

pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap jumlah dana rupiah yang tertanam 

dalam total aset. Namun juga terdapat penurunan ROA dari tahun sekarang dengan 

tahun sebelumnya, artinya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. 

Disebabkan oleh aktivitas penjualan yang belum optimal, banyak aset yang kurang 

produktif, kurang memanfaatkan total aset yang tersedia secara maksimal untuk 

menciptakan penjualan, dan terlalu besarnya beban operasional (Hery, 2015 hal. 193-

194). 
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2.1.6  Permodalan 

Menurut Rivai (2007 hal. 709), modal adalah faktor penting bagi Bank dalam 

rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang 

dan bersaing secara sehat, maka permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran 

internasional yang dikenal dengan standar BIS (Bank for International Settlement) 

Modal Bank dibagi menjadi Tier 1 dan Tier 2. Modal tier 1 adalah primer atau 

modal inti. Sedangkan modal tier 2 adalah modal pelengkap. Total modal yang Bank 

kendalikan didefinisikan sebagai jumlah dari modal tier 1 dan modal tier 2. Modal 

inti terdiri atas modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba 

ditahan, dan laba tahun berjalan. Modal pelengkap terdiri atas cadangan revaluasi 

aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman, dan 

pinjaman subordinasi (Rivai, 2007 hal. 709-710). 

Keberlangsungan hidup suatu Bank sangat tergantung dari kecukupan modal 

yang dapat menggerakan operasonal Bank (Taswan, 2010 hal. 213). Permodalan 

dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rasio Capital Adequancy Ratio 

(CAR). CAR adalah sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup 

penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank (Rivai hal. 713). Bank 

Indonesia menetapkan CAR minimal 8% pada PBI Nomor: 14/18/PBI/2012. 

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:  

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan. 
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2. Melindungi dana pihak ketiga pada Bank bersangkutan.  

3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS Perbankan Internasional 

dengan formula sebagai berikut:  

a. 4% modal inti yang terdiri dari shareholder equity, preferred 

stock, dan  freereserves, serta  

b. 4% modal sekunder yang terdiri dari dari subordinate debt, 

loan loss provision, hybrid securities, dan revoluation reserves. 

 Menurut lampiran I.4 Surat Edaran 13/24/DPNP Tahun 2011 yang berisikan 

tentang penilaian faktor permodalan, Kecukupan pemenuhan modal terhadap 

ketentuan yang berlaku dihitung sebagai berikut: 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒅𝒆𝒒𝒖𝒂𝒄𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =  
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍  

𝑨𝑻𝑴𝑹
 𝒙 𝟏𝟎𝟎%             

Perhitungan ini biasa disebut Capital Adequacy Ratio. ATMR atau Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM). 

Menurut Rivai (2007:713) Capital Adequacy Ratio (CAR) sangat bergantung 

pada:  

1. Jenis aktiva serta besarnya resiko yang melekat padanya Meliputi aktiva 

yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif 

(tidak tercantum dalam neraca). Terhadap masing-masing pos dalam 

Analisis Pengaruh Permodalan..., Ade Yosua, Ma.-IBS, 2017



27 
 

 Indonesia Banking School 

aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko 

yang terkandung pada aktiva itu.  

2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya Guna memperhitungkan 

kualitas dari masing-masing aktiva agar diketahui seberapa besar 

kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan pada aktiva 

tersebut.  

3. Total aktiva suatu Bank, semakin besar aktiva semakin bertambah pula 

resikonya. Jadi Bank yang memiliki aktiva yang besar tidak menjamin 

masa depan dari Bank tersebut, karena aktiva-aktiva telah memiliki bobot 

resiko masing-masing. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sukarno dan Syaichu (2006) dan Sudiyatno 

(2010) mendapatkan hasil yaitu CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permodalan Bank memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas, semakin tinggi CAR maka semakin besar juga profit 

yang akan di dapat oleh Bank. Hal ini di asumsikan jika perbankan sedang dalam 

kondisi yang normal, maka dengan adanya modal yang besar semakin besar juga 

Bank dapat menyalurkankan kredit dan mendapatkan laba. 

2.1.7  Likuiditas Bank 

Pengelolaan likuiditas merupakan isu penting dalam kegiatan usaha bank. Hal 

ini dikarenakan dana yang dikelola oleh Bank sebagian besar merupakan dana 
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masyakarat yang cenderung bersifat jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu 

nasabah menginginkannya.  

Menurut Taswan (2010 hal. 246), likuiditas Bank adalah kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Kewajiban 

tersebut sering diartikan sebagai utang. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non 

bank yang memandang kewahjiban riil saja yang tercermin di sisi pasiva pada neraca. 

Pada lembaga perbankan, persoalan likuiditas adalah persoalan pada dua sisi pada 

neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus sanggup menjalankan 

fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana untuk menjalankan 

fungsinya untuk memperoleh profit yang wajar. 

Bank akan memenuhi sebagai Bank yang likuid apabila memenuhi kategori 

sebagai berikut (Taswan, 2010 hal.246):  

a. Memegang sejumlah alat likuid, cash assets, yang terdiri dari uang kas, 

rekening pada Bank sentral dan rekening pada Bank-Bank lainnya sama 

dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.  

b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada 

huruf a diatas akan tetapi Bank tersebut memiliki surat-surat berharga 

berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa 

mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah 

jatuh tempo.  
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c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan 

utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-

surat berharga dengan repurchase agreement. 

Menurut Drs Martono (2011 hal. 82) rasio likuiditas yang dapat diukur antara 

lain : 

1. Quick Ratio  

Rasio ini mengetahui kemampuan bank dalam membiayai kembali kwajiban 

kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang 

lebih likuid yang dimilikinya. Menurut Drs Martono (2011 hal. 83) quick ratio 

dirumuskan sebagai berikut :  

QR = 𝑲𝒂𝒔+𝑬𝒇𝒆𝒌+𝑷𝒊𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

2. Banking Ratio/Loan to Deposit Raio (LDR) 

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali 

kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan 

kredit – kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Menurut Drs 

Martono (2011 hal. 84) LDR dirumuskan sebagai berikut: 

LDR = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕
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3. Loan to Assets Ratio 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan 

kredit debitur dengan asset bank yang tersedia. Menurut Drs Martono (2011 

hal. 84) Biaya operasi dirumuskan sebagai berikut: 

LAR = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒊𝒏𝒋𝒂𝒎𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
  

 

 Menurut Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 

31 Mei 2004, terdapat 5 komponen kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai 

likuiditas yang terjadi dalam suatu bank yaitu : 

1. Aktiva likuid yang kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid 

yang kurang dari 1 bulan  : 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒊𝒌𝒖𝒊𝒅 < 𝟏𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒊𝒌𝒖𝒊𝒅 < 𝟏𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏
 

Dihitung berdasarkan posisi bulan penilaian. Aktiva likuid kurang dari 

sebulan terdiri atas kas, giro BI, SBI, dan aktiva antarbank (giro, call 

money, dan deposit on call). Sedangkan pasiva likuid yang kurang dari 

sebulan terdiri atas giro, tabungan, deposito, kewajiban segera, kewajiban 

pada bank lain (giro, call money, dan deposit on call).   

  

2. 1-Month maturity Mismatch Ratio :                    

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝒋𝒂𝒕𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝟏 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏) − 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 (𝒋𝒂𝒕𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝟏 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 (𝒋𝒂𝒕𝒖𝒉 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝟏 𝒃𝒖𝒍𝒂𝒏)
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Perhitungan menggunakan aktiva dan pasiva yang akan jatuh tempo 

(maturity) sebulan kedepan. Aktiva terdiri atas SBI, aktiva antar bank, surat 

berharga, dan kredit yang diberikan. Sedangkan pasiva terdiri atas giro, 

tabungan, deposito, BI, pasiva antarbank, surat berharga yang diterbitkan, 

dan pinjaman yang diterima.  

  

3. Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio atau LDR) : 

𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒃𝒆𝒓𝒊𝒌𝒂𝒏

𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
 

Kredit yang diberikan kepada masyarakat (dana pihak ketiga) tidak termasuk 

dalam kredit yang diberikan kepada bank lain. Dana pihak ketiga terdiri atas 

giro, tabungan dan deposito.  

  

4.  Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang : 

𝑨𝒓𝒖𝒔 𝑲𝒂𝒔 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
 

Arus kas bersih merupakan proyeksi arus kas dalam 3 bulan kedepan.  

Dana pihak ketiga terdiri atas giro, tabungan dan deposito (kecuali antar 

bank).   

  

5.   Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti : 

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 𝑨𝒏𝒕𝒂𝒓 𝑩𝒂𝒏𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂
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Total dana mencakup dana pihak ketiga, pasiva antarbank, pinjaman yang 

diterima, dan surat berharga yang diterbitkan. Selain itu untuk mengetahui 

ketergantungan dana dari deposan inti dapat dihitung dengan persamaan 

sebagai berikut : 

𝑫𝒆𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒊

𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
 

Deposan inti mencakup 10, 25 atau 50 deposan terbesar dari giro, 

tabungan, dan deposito yang ditentukan melalui perhitungan sebagai 

berikut : 

 1. Aset bank ≤ Rp 1 triliun → deposan inti = 10 deposan terbesar  

2. Rp 1 triliun < aset bank ≤ Rp 10 triliun → deposan inti = 25 deposan 

terbesar  

3. Aset bank > Rp 1 tiliun → deposan inti = 50 deposan terbesar.   

 

Rasio likuiditas yang umum digunakan oleh industri perbankan adalah LDR 

(Loan to Deposit Ratio). Berdasarkan PBI Nomor 15/7/PBI/2013, LDR adalah rasio 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak 

termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, 

tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing (tidak termasuk dana antar 

Bank).  
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Menurut Taswan (2010 hal. 167) Bahwa semakin besar rasio LDR 

mengindikasikan Bank semakin agresif atau Bank tersebut cukup aktif dalam 

menyalurkan dana kreditnya, sedangkan semakin kecil rasio LDR berarti semakin 

besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penyaluran kredit. Batas aman 

LDR suatu Bank menurut PBI No. 17/11/PBI/2015 adalah batas bawah  LDR Target 

78 % dan batas atas LDR Target 92%.   

2.1.8  BI Rate 

Berdasarkan www.bi.go.id, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik. BI Rate yang telah ditentukan, diumumkan oleh dewan 

gubernur Bank Indonesia. Pada dasarnya BI Rate berfungsi sebagai sinyal yang 

diberikan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga jangka pendek untuk 

mempertahankan stabilitias harga. BI Rate yang telah ditentukan akan mempengaruhi 

nilai suku bunga deposito antar Bank yang akhirnya juga akan mempengaruhi suku 

bunga kredit. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi 

ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank 

Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di 

bawah sasaran yang telah ditetapkan.  

Menurut (Siamat, 2005 hal.139), BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu 

bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodic untuk jangka waktu 

tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. Menurut Sahara 
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(2013) menyatakan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh terhadap 

profitabilitas Bank. Pengujian secara serentak menunjukkan bahwa antara seluruh 

variabel independen (suku bunga SBI, PDB, dan inflasi) berpengaruh secara 

signifikan negatif terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan (ROA). Sedangkan 

menurut Puspitasari (2009) menunjukkan bahwa variabel Suku Bunga SBI tidak 

berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kenaikan Suku Bunga SBI tidak mempengaruhi besarnya Return on Asset (ROA).  

2.1.9 Laporan keuangan dan Ketepatan waktu (timeliness) 

Menurut Kieso et. al (2011 hal. 7)  laporan  keuangan  menyajikan  informasi 

keuangan yang berguna untuk memberikan gambaran yang potensial bagi investor, 

pemberi pinjaman dan kreditur lainnya saat membuat keputusan dalam kapasitasnya 

sebagai pemasok dana. 

Disampaikan oleh Kieso et, al (2011 hal. 22) jenis laporan keuangan dibagi 

menjadi empat, yaitu:   

1. Income Statement atau laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan 

pendapatan dan beban serta hasil pendapatan bersih atau kerugian bersih dalam 

periode waktu tertentu.  

2. Retained Earning Statement atau laporan perubahan modal, yaitu perubahan 

dalam laporan modal pada periode waktu tertentu.  
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3. Statement Of Financial Position atau neraca keuangan, yaitu laporan aset, 

liabilitas dan modal dalam suatu perusahaan pada waktu tertentu.  

4. Statement Of Cash Flows atau laporan arus kas, yaitu ringkasan informasi 

mengenai kas masuk (diterima) dan kas keluar (dibayar) pada periode waktu 

tertentu. 

Gibson (2011 hal. 181) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan 

memiliki berbagai macam teknik untuk memperhitungkan dan membandingkan data 

yang disajikan dalam laporan keungan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Dilanjutkan oleh Gibson, salah satu tujuan yang paling penting adalah 

mengidentifikasi perubahan yang besar dalam tren dan jumlah. Perubahan yang besar 

tersebut dapat menjadi peringatan bagi perusahaan dalam memprediksi kinerja dan 

juga kondisi keuangannya dimasa yang akan datang. 

Menurut Hilmi et al (2008) Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah 

satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik 

informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. 

Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang 

dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi 

tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Dilanjutkan oleh Hilmi et al, laporan 

keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas 

yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat 
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karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. 

Untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah 

satunya adalah kendala ketepatan waktu. 

Dyer dan Mc Hugh (1975) berpendapat dalam Hilmi (2008) yaitu tiga kriteria 

keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitian yaitu: (1) preliminary 

lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan 

akhir preleminary oleh bursa (2) auditor’s report lag: interval jumlah hari antara 

tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, (3) total lag: 

interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan 

laporan dipublikasikan oleh bursa. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis juga mengacu pada penelitian 

terdahulu yang telah banyak dilakukan terkait dengan pengaruh permodalan, risiko 

kualitas likuiditas, dan BI Rate terhadap profitabilitas Bank. Beberapa penelitian yang 

menjadi dasar hipotesis bagi penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Model Riset Gap 

1. Defri 

(2012) 

Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR),Likuiditas dan 

Efisiensi Operasional 

TerhadapProfitabilita

s Perusahaan 

Perbankan yang 

TerdaftardiBEI 

 

 

 

 

 

CAR, LDR, 

BOPO 

ROA CAR Tidak 

berpengaruh 

LDR Tidak 

berpengaruh 

Regresi 

linier 

berganda 

(secara 

parsial) 

•Penelitian ini 

hanya 

membahas dari 

sisi internal 

Bank saja. 

 

•Periode 

penelitian yang 

berbeda 

2. Wibowo 

(2013) 

ANALISIS 

PENGARUH SUKU 

BUNGA, INFLASI, 

CAR, BOPO, NPF 

TERHADAP 

PROFITABILITAS 

BANK SYARIAH 

CAR, 

BOPO, 

NPF, 

INFLASI, 

SUKU 

BUNGA BI 

 

 

ROA CAR dan 

Suku Bunga 

BI Tidak 

berpengaruh 

Regresi 

linier 

berganda 

(secara 

parsial dan 

simultan) 

•Sampel pada 

penelitian ini 

merupakan 

Bank syariah 
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No. Peneliti Judul penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Model Riset Gap 

3. Sukarno 

dan 

Syaichu 

(2006) 

ANALISIS 

FAKTOR-FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHI 

KINERJA BANK 

UMUM DI 

INDONESIA 

CAR, LDR, 

NPL, DER, 

dan BOPO 

ROA CAR dan 

LDR 

Berpengaruh 

Positif 

Regresi 

linier 

berganda 

(secara 

parsial) 

•Sampel yang 

digunakan tidak 

seluruhnya 

menunjukkan 

Bank yang 

memiliki risiko 

pasar, karena 

terdapat sampel 

Bank non 

Devisa. 

•Periode 

penelitian 

berbeda 

 

4. Sudiyatno 

(2010) 

ANALISIS 

PENGARUH DANA 

PIHAK KETIGA, 

BOPO, CAR DAN 

LDR TERHADAP 

KINERJA 

KEUANGAN PADA 

SEKTOR 

PERBANKAN 

YANG GO PUBLIC 

DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI) 

(Periode 2005-2008) 

DPK, BOPO, 

CAR, LDR 

ROA CAR 

Berpengaruh 

positif 

LDR Tidak 

berpengaruh 

Regresi 

linier 

berganda 

(multiple 

regression 

analysis 

model) 

•Penelitian ini 

tidak membahas 

faktor eksternal 

Bank. 

•Perbedaan 

periode 

penelitian. 
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No. Peneliti Judul penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Model Riset Gap 

5. Sahara 

(2013) 

ANALISIS 

PENGARUH 

INFLASI, SUKU 

BUNGA BI, DAN 

PRODUK 

DOMESTIK BRUTO 

TERHADAP 

RETURN ON 

ASSET (ROA) 

BANK SYARIAH DI 

INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

Inflasi, PDB, 

Suku Bunga 

BI 

ROA Suku Bunga 

BI 

Berpengaruh 

Negatif 

Regresi 

berganda 

(secara 

parsial dan 

simultan) 

•Penelitian ini 

terfokus pada 

pengaruh 

ekonomi makro 

tidak melihat 

dan sisi internal 

Bank 

6. Sudiyatno 

dan 

Fatmawati 

(2013) 

PENGARUH 

RISIKO KREDIT 

DAN EFISIENSI 

OPERASIONAL 

TERHADAP 

KINERJA BANK 

(Studi Empiris pada 

Bank yang Terdaftar 

di BEI 

CAR, LDR 

dan BOPO 

ROA LDR Tidak 

Berpengaruh 

Regresi 

linier 

berganda 

(secara 

parsial) 

•Penelitian ini 

hanya terfokus 

melihat dari sisi 

internal Bank 

saja. 

•Periode 

penelitian yang 

berbeda 
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No. Peneliti Judul penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Model Riset Gap 

7. Puja, 

Yunita, 

dan 

Gustyana 

(2014) 

PENGARUH SUKU 

BUNGA BANK 

INDONESIA, NON 

PERFORMING 

LOAN (NPL), 

BIAYA 

OPERASIONAL 

PER PENDAPATAN 

OPERASIONAL 

(BOPO), LOAN TO 

DEPOSIT RATIO 

(LDR) TERHADAP 

PROFITABILITAS 

PERBANKAN 

(STUDI KASUS 

PADA BANK 

UMUM YANG 

TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA) 

Suku Bunga 

BI, NPL, 

BOPO, LDR 

ROA LDR 

Berpengaruh 

Positif, 

Suku Bunga 

Tidak 

Berpengaruh 

Regresi 

data panel 

(secara 

parsial dan 

simultan) 

•Pada penelitian 

ini 

menggunakan 

risiko kredit  

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

risiko likuiditas. 

•Periode 

penelitian yang 

berbeda 

8. Puspitasari 

(2009) 

ANALISIS 

PENGARUH CAR, 

NPL, PDN, NIM, 

BOPO, LDR, DAN 

SUKU BUNGA SBI 

TERHADAP ROA 

CAR, NPL, 

PDN, NIM, 

BOPO, LDR 

dan BI Rate. 

ROA CAR dan 

LDR 

Berpengaruh 

positif, Suku 

Bunga tidak 

berpengaruh 

Regresi 

linier 

berganda 

(multiple 

regression 

analysis 

model) 

secara 

parsial dan 

simultan 

•Periode 

penelitian 

berbeda 
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No. Peneliti Judul penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Model Riset Gap 

9. Idris, 

Asari, 

Taufik, 

Salim, 

Mustaffa 

dan Jusoff 

(2011) 

Determinant Of 

Islamic Banking 

Institution 

Profitability in 

Malaysia 

Capital 

Adequacy, 

Credit Risk, 

Liquidity, 

Bank Size, 

Expenses 

Management 

ROA CAR dan 

LDR 

berpengaruh 

negatif  

Regresi 

data panel 

(secara 

parsial dan 

simultan) 

Objek yang 

digunakan 

adalah Bank 

dari Malaysia 

10. Irfan ,et al 

(2015) 

Determinants of 

Profitability in 

Banking Sector of 

Pakistan 

Leverage, 

Tax Rate, 

CAR 

ROA CAR 

berpengaruh 

negatif 

Analisis 

regresi dan 

Korelasi 

matrix 

•Perbedaan 

sampel dan 

periode 

penelitian 

Sumber: Data diolah penulis 

 

2.3 Kerangka penelitian 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

  

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis. 

BI Rate 

CAR 

 

H2 

LDR 

H3 

ROA 

Bank Specific 

H1 
((( Macroeconomic 

(+) 

(+) 

(-) 
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Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian 

sebelumnya, dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelitian seperti gambar 

diatas. Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dilihat bahwa penulis meneliti pengaruh 

variabel independen satu (X1), yaitu Capital Adequacy Ratio terhadap variabel 

dependen (Y), yaitu Return on Asset. Dilanjutkan dengan pengaruh variabel 

independen dua (X2), yaitu Loan to Deposit Ratio terhadap variabel dependen (Y), 

yaitu Return on Asset dan pengaruh variabel independen tiga (X3), yaitu BI Rate 

terhadap variabel dependen (Y), yaitu Return on Asset. 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Permodalan terhdap Profitabilitas 

 Rasio kecukupan modal yang sering disebut dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas 

yang dilakukannya dan kemampuan Bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya 

(Idroes, 2008:69). Sesuai PBI Nomor: 3/21/PBI/2001, Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus disediakan.  

 Jika modal suatu Bank meningkat maka kecukupan modal untuk menutupi 

risiko ikut meningkat, sehingga Bank tidak akan rentan mengalami masalah insolvent 

(keadaan saat kewajiban melebihi aset yang dimiliki) bila terjadinya kredit macet, hal 

ini pun membuat Bank dapat lebih berani menyalurkan modalnya dalam jumlah yang 

lebih besar sehingga akan meningkatkan profitnya. Bank Indonesia menetapkan CAR 

sebesar 8% pada PBI Nomor: 14/18/PBI/2012 dengan tujuan untuk memperbaiki 
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kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang diikuti dengan pertumbuhan 

laba serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan bank. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyajikan hasil penelitian yang 

berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno (2010) dan Puja et al 

(2014). yang menggunakan Permodalan sebagai salah satu faktor berpengaruh dalam 

profitabilitas dengan hasil positif signifikan antara CAR terhadap ROA. Sedangkan 

Defri (2012) dan Wibowo (2015) menunjukkan hasil bahwa CAR tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA.  

Sehingga Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh 

Permodalan terhadap kinerja Bank yang diukur dengan ROA adalah: 

Ho1 = Permodalan tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

Ha1 = Permodalan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

2.4.2    Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas 

Semakin meningkatnya rasio LDR menunjukkan penyaluran dana kredit 

semakin besar sehingga laba Bank akan meningkat. Laba yang meningkat tersebut 

mengakibatkan kinerja Bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi, hal ini 

menunjukan hubungan positif antara LDR dan ROA. Berdasarkan PBI No. 15/15/PBI 

2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, rata – rata LDR yang baik adalah 

78% - 92%. Oleh karena itu manajemen Bank harus dapat mengelola dana yang 
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dihimpun masyarakat tersebut untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk 

kredit.   

Sukarno dan Syaichu (2006), Puja, Yunita, dan Gustyana (2014), dan 

Puspitasari (2009),menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh positif terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sudiyatno (2010), dan Defri (2012). yang menunjukan bahwa LDR tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini mengenai pengaruh LDR 

terhadap kinerja Bank yang diukur dengan ROA adalah:  

Ho2 = Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

Ha2 = Likuiditas berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

 

2.4.3   Pengaruh Tingkat suku bunga BI terhadap Profitabilitas 

Kasmir (2015 hal.114) mengungkapkan bunga Bank dapat diartikan sebagai 

balas jasa oleh Bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang 

membeli atau menjual produknya. Menurut Sari (2013) BI Rate merupakan tingkat 

bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tingkat bunga acuan bagi Bank 

umum dalam menyalurkan kredit perbankan. Jika BI Rate meningkat, maka dapat 

mengakibatkan peningkatan terhadap bunga yang ditanggung oleh pihak debitur atas 

kredit yang diambil. Oleh karena itu, semakin tinggi suku bunga BI Rate maka akan 
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semakin rendah permintaan kredit yang akan menyebabkan penurunan profitabilitas 

Bank.  

Menurut hasil penelitian Puja, Yunita, dan Gustyana (2014) BI Rate tidak 

memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan menurut Sahara (2013) BI Rate 

berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit.  

Ho3 :  BI Rate tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ha3 : BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian menjelaskan tentang apa yang ingin diselidiki di dalam 

penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah perbankan di 

Indonesia yang tergolong dalam Bank Devisa. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

3.2.1.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu 

gabungan antara data seksi silang (cross sectional) dan runtut waktu (time 

series), sehingga terdiri atas beberapa variabel dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno W.W., 2011 hal. 2.5). Jenis penelitian ini berupa penelitian 

kuantitatif sehingga sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari 

publikasi dokumen yang tersedia, situs web perusahaan, dokumentasi perusahaan 

dan sumber lain. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sekaran & Bougie, 2013 hal.116). 

Data sekunder secara umum berisi bukti, catatan atau laporan yang terkumpul 

dalam suatu arsip yang dipublikasikan. Perolehan Data tersebut diperoleh dari 

laporan publikasi sektor perbankan di website Bank Indonesia (www.bi.go.id) 

dan website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), Periode data penelitian 
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yang mencakup data periode 2012 sampai dengan 2015 dirasa cukup untuk 

mewakiili kondisi Bank Devisa di Indonesia pada saat itu. 

3.2.2  Metode Pengumpulan Data 

Menurut sugiyono (2013 hal. 62) Metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, literatur, 

dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan melalui Otoritas 

Jasa Keuangan serta laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank di 

website Bank tersebut. Periode data adalah tahun 2012-2015. 

3.2.3  Populasi  

   Pengertian populasi menurut Sekaran & Bougie (2013 hal.240) mengacu pada 

kelompok orang, peristiwa atau segala sesuatu yang menarik untuk diteliti. Populasi 

yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah seluruh Bank yang terdaftar dalam 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada periode 2012-2015. 
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3.2.4  Sampel dan Teknik Sampling 

 Tahap pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, menurut Sugiyono (2013 hal. 96) 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 

yang dimaksud dalam pengambilan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Sampel merupakan Bank yang terdaftar dalam Bank umum swasta nasional 

Devisa (BUSN Devisa). 

2. Sampel terdatar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

3. Sampel masih beroperasi pada periode waktu penelitian.  

4. Tersedia data secara lengkap di Laporan Tahunan Direktorat Perbankan 

Indonesia tahun 2012 – 2015. 

Alasan pemilihan sampel Bank yang termasuk kriteria Bank Devisa 

yaitu karena Bank Devisa memiliki potensi yang cukup besar dalam 

menjalankan kegiatan operasional dengan negara lain, memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap kegiatan usaha antar negara.  
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Tabel 3.1 

  Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

1. Populasi perusahaan perbankan di BUSN Devisa tahun 

2012-2015 

35 

2. Bank yang tidak termasuk dalam bank umum swasta 

nasional devisa  selama periode  2012-2015 

 

(17) 

3. Bank yang tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap (2) 

4. Data perusahaan yang dapat dianilisis 16  

Sumber:http://www.ojk.go.id/ OlahanPenulis 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Kode Nama Perusahaan Tanggal Terdaftar di BEI 

AGRO BRI Agroniaga Tbk. 08-Agustus-2003 

BABP Bank MNC International Tbk. 15-Juli-2002 

BBCA Bank Central Asia Tbk. 31-Mei-2000 

BBKP Bank Bukopin 10-Juli-2006 

BBNP Bank Musantara Parahyangan Tbk. 10-Januari-2001 
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Kode Nama Perushaan Tanggal Terdafta di BEI 

BDMN Bank Danamon Tbk. 6-Desember-1989 

BKSW Bank QNB Indonesia Tbk. 21-November-2002 

BNGA Bank CIMB  Niaga Tbk. 29-November-1989 

BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 21-November-1989 

BNLI Bank Permata Tbk. 15-Januari-1990 

BSIM Bank Sinarmas Tbk. 13-Desember-2010 

BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 01-May-2002 

INPC Bank Artha Graha International Tbk. 29-Agustus-1990 

MAYA Bank Mayapada International Tbk. 29-Agustus-1997 

MEGA Bank Mega Tbk. 17-April-2000 

NISP Bank OCBC NISP Tbk. 20-Oktober-1994 

PNBN Bank Panin IndonesiaTbk. 29-Desember-1982 

SDRA Bank Woori Saudara Indonesia Tbk. 15-Desember-2006 

Sumber:http://www.ojk.go.id/ OlahanPenulis 

 

3.3 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil berbeda atau membawa 

nilai-nilai. nilai-nilai dapat berbeda di berbagai kali untuk objek yang sama atau 

orang, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda atau orang (Sekaran & 

Bougie, 2013 hal. 68). 
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 Penelitian ini akan menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen 

(Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen (Y) yaitu Profitabilitas yang 

diukur menggunakan Return on Asset  dan variabel independen (X) yang akan 

digunakan adalah Permodalan, Likuiditas, dan suku bunga Bank Indonesia dengan 

pengukuran data setiap variabel menggunakan rasio CAR, LDR, dan BI Rate. 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen Menurut Sekaran & Bougie (2013 hal. 69), variabel 

dependen adalah variabel utama yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan 

sebuah penelitian. Hal ini menjadi tujuan peneliti untuk memahami, mendeskripsikan, 

menjelaskan atau memprediksikan variabel tersebut. Dalam penelitiaan ini 

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Asset merupakan variabel 

terikat penelitian dan dilambangkan dengan notasi statistik yaitu Y. Pengukuran 

profitabilitas menurut pedoman perhitungan rasio keuangan BI dalam Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor No. 13/24/DPNP Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

𝑹𝑶𝑨 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌  

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕
  x 100% 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau bebas sebagai salah satu yang mempengaruhi 

variabel dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2013 hal. 

70). Dimana saat ditemukan variabel independen pasti terdapat variabel dependen dan 

setiap peningkatan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.   
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 Dalam penelitian ini akan digunakan tiga variabel independen yaitu 

permodalan, likuiditas dan Suku Bunga Bank Indonesia. Ketiga rasio tersebut akan 

diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (x1), Loan to Debt Ratio (x2), dan BI 

Rate (x3). Berikut pengukuran yang digunakan: 

1. Capital Adequacy Ratio (X1) 

Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, rasio ini 

diukur dengan rumus: 

𝑪𝑨𝑹 =  
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍  

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒏𝒖𝒓𝒖𝒕 𝑹𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐
  x 100% 

2. Loan to Deposito Ratio (X2)  

Berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP/31 Mei 2004, rasio ini diukur dengan 

rumus: 

𝑳𝑫𝑹 =  
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝒌𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
  x 100% 

 

3. BI Rate (X3) 

Besarnya presentase BI Rate ditentukan dalam Rapat Dewan Gubernur 

(RDG) Bank Indonesia sesuai dengan tingkat inflasi yang berlaku. Disajikan 

dalam bentuk presentase. 
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Peningkatan BI Rate, akan berdampak peningkatan suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit yang akan menimbulkan kemungkinan 

terjadinya penurunan permintaan kredit. Hal ini disebabkan karena preferensi 

untuk menabung dan mendapat return yang lebih besar akan meningkat 

dibanding untuk meminjam dengan kredit yang lebih besar, hal ini pada 

kondisi umum akan terjadi. 

 Definisi operasional dan pengukuran variabel akan dijelaskan pada 

 tabel  dibawah ini: 

Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Pegukuran 

 

CAR (X1) 

CAR adalah sebagai salah satu 

indikator kemampuan bank dalam 

menutup penurunan aktiva sebagai 

akibat kerugian yang diderita bank. 

(Rivai et al , 2007 hal.712) 

𝑪𝑨𝑹 =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 

𝑨𝑻𝑴𝑹
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP 

Rasio 
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Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Pengukuran 

LDR (X2) 

LDR adalah rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank yang 

menggambarkan kemampuan bank 

membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 

(Rivai et al , 2007 hal.724) 

𝑳𝑫𝑹

=
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP 

Rasio 

BI Rate 

(X3) 

BI Rate adalah suku bunga dengan 

tenor satu bulan yang diumumkan oleh 

Bank Indonesia secara periodic untuk 

jangka waktu tertentu yang berfungsi 

sebagai sinyal (stance) kebijakan 

moneter. 

(Siamat, 2005 hal. 139) 

Besarnya presentase BI Rate 

ditentukan dalam RDG Bank 

Indonesia sesuai dengan tingkat 

inflasi yang berlaku. Disajikan 

dalam bentuk presentase.  

 

 

Rasio 

ROA 

 (Y) 

ROA secara umum digunakan sebagai 

indikator dari  

manajemen efisiensi yang 

mengindikasikan seberapa kemampuan  

sebuah manajemen dapat mengubah 

asset menjadi pendapatan bersih (Ross 

et al, 2013 hal. 172) 

 

𝑹𝑶𝑨

=
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP  

Rasio 

Sumber: Data diolah Penulis 
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3.4 Teknik Pengolahan Data 

   Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu 

dengan program Eviews versi 7. Data dalam penelitian ini termasuk ke dalam data 

panel sehingga Eviews merupakan program yang tepat karena E-views dapat 

digunakan untuk pengolahan data panel lebih mudah karena dapat diperlakukan 

sebagai data seksi silang (cross-section) biasa maupun sebagai data panel(Winarno 

W.W, 2011hal 3). 

3.5 Metode Analisi Data 

3.5.1 Model Regresi 

      Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

menggunakan alat bantu olah data E-Views versi 7.  Analisa regresi merupakan suatu 

teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan 

antara suatu variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk 

menentukan nilai ramalan atau dugaannya (Pasaribu 2011).   

  Model ini akan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Model berdasarkan variabel independen Permodalan 

(Capital Adequacy Ratio), Likuiditas (Loan to Deposit Ratio), dan Variabel Makro 

(BI Rate) terhadap variabel dependen Profitabilitas yang diukur dengan (Return on 

Assets). 
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Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen 

mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan bahwa 

nilai Y1 dipengaruhi oleh nilai X waktu dan perusahaan terkait (Xit) sehingga hal ini 

dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan:  

ROA   = Profitabilitas  

𝛽0  = Konstanta  

 𝛽1𝛽2𝛽3  = Koefisien variabel independen  

CAR  = Capital Adequacy Ratio  

LDR   = Loan to Deposit Ratio  

BI Rateit-1= BI Rate Periode sebelumnya 

ε  = Estimasi error  

i  = Cross Section Identifiers  

t   = Time Series Identifiers 

 

ROAit =  𝜷0 + 𝜷1CARit +𝜷2LDRit+ 𝜷3BI Rateit-1+εit 
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3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata 

– rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta dapat dilihat dari 

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011 hal. 1.22). Definisi lebih lanjut mengenai 

pengukuran dalam analisa statistik deskriptif, yaitu (Winarno, 2011 hal. 3.9):  

a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan 

seluruh data dan membaginya dengan cacah data.  

b. Median adalah nilai tengah atau rata – rata dua nilai tengah bila datanya 

genap, data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar.  Median 

merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh oleh outlier, 

terutama bila dibanding dengan mean. 

c. Max atau Min adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data.  

d. Standard Deviasi adalah ukuran depresi atau penyebaran data.   

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean.  

f. Kurtosis adakah ukuran ketinggian suatu distribusi.   

 

3.5.3 Permodelan Data Panel 

      Menurut Winarno (2011 hal. 9.1) gabungan antara data seksi silang (cross 

section) dan data runtut waktu (time series) akan membentuk data panel atau data 

pool. Dilanjutkan oleh Winarno (2011 hal. 9.1), data panel diperkenalkan oleh 

Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), 
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dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Howles juga menerangkan, data pool 

sebenarnya merupakan data panel, kecuali masing – masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya. 

3.5.3.1   Uji Chow 

  Dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji Chow 

dapat dilakukan melalui uji statistik F dan uji statsitik log likelihood ratio atau uji 

LR (Widarjono, 2009 hal. 72).   

Kriteria pengujian, apabila terbukti nilai probabilitas chi-square cross section 

≥ 0.05, maka penelitian ini akan menggunakan Common Effect Model. Namun 

apabila nilai probabilitas chi-square cross section < 0.05 maka penelitian akan 

menggunakan Fixed Effect Model dan dilanjutkan Uji Hausman. Berikut 

Hipotesis yang digunakan (widarjono, 2009):  

- Ho = Menggunakan Common Effect Model  

- Ha = Menggunakan Fixed Effect Model  

3.5.3.2       Uji Hausman 

Widarjono (2009 hal. 244) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis 

yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:  

- Ho = Menggunakan model Random Effect  

Analisis Pengaruh Permodalan..., Ade Yosua, Ma.-IBS, 2017



59 
 

 Indonesia Banking School 

- Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random < 0,05. 

3.5.4    Uji Asumsi Klasik 

    Pengujian asumsi klasik dilakukan agar model regresi dapat memenuhi 

kriteria The Best Lineary Unbiased Estimator (BLUE). Dalam sebuah penelitian, 

peneliti terkadang menghadapi beberapa permasalahan dalam modelnya. Oleh 

karena itu, untuk menghindari permasalahan tersebut, perlu dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu yang meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-

pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2013 hal. 110). Salah 

satu asumsi dalam analisis estetika adalah data berdistribusi normal. 

Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis 

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

Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal. Hipotesis yang akan diuji pada uji Jarque-Bera pada 

penelitian ini yaitu: (Winarno, 2011 hal. 153)  
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- H0 = Nilai uji berdistribusi normal  

- Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:  

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0.05. 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Jika ditemukan adanya korelasi 

antara variabel independen, maka variabel tersebut dinyatakan tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel dengan nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013  

hal. 5.1).  

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar 

variabel independen. Masalah multikolinearitas diketahui dengan 

melakukan analisa correlation matrix. Sehingga dapat diketahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama 

mempengaruhi satu variabel independen lain. Indikator terjadinya 

multikolinearitas yakni ketika correlation matrix antar variabel 

independen yang memiliki hasil diatas 0.85, maka model tersebut 

mengandung unsur multikolinearitas. Namun jika korelasi antar 
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variabel independen yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas (Gujarati, 2007 hal. 87). 

 Apabila suatu variabel independen terbukti memiliki 

masalahmultikolinearitas, maka harus dilakukan suatu treatment atau 

perbaikan untuk menjadikannya bebas kolinearisme. Terdapat 

beberapa treatment yang dapat digunakan seperti sebagai berikut 

(Gujarati, 2007 hal. 74-76):  

1) Mengeluarkan variabel dari model. Berguna untuk 

menghapuskan masalah kolinearitas dan mengestimasi model 

tanpa variabel yang dihapus. Kelemahannya terdapat 

kemungkinannya estimasi parameter dari model yang direduksi 

akan menjadi bias.   

2) Memperoleh data tambahan atau sampel baru. Meningkatkan 

ukuran sampel kemungkinan dapat mengurangi parahnya 

masalah kolinearitas tanpa harus mengumpulkan data baru 

yang memakan waktu dan mahalnya biaya.   

3) Mengkaji ulang model.   

4) Melakukan transformasi variabel menggunakan ln (logaritma 

natural), x2 (x pangkat kuadrat), invers dan x0,5 (x pangkat 0,5). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Idris dalam defri (2012), uji Heteroskedastisitas 

merupakan uji ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dalam dua pengamatan 

tetap maka disebut homoskedastisitas. Namun jika ditemukan 

perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Penelitian yang baik yaitu 

saat tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 hal. 139).   

 Terdapat beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satu uji yang digunakan adalah Uji Park 

dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji, yaitu:  

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model  

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 

 Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, H0 diterima apabila 

nilai probabilitas signifikan ≥ 0.05. Ha diterima apabila nilai 

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah perbaikan yang 

perlu dilakukan jika ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data 

adalah dengan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) 

dan Transformasi (Nachrowi & Usman, 2006 hal.122). 
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4. Uji Autokorelasi 

 Menurut Winarno (2011 hal. 5.26) Autokorelasi adalah 

hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi 

lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat 

runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data pada masa masa sebelumnya. Meskipun 

demikian, tetap dimungkinkan Autokorelasi dijumpai pada data yang 

bersifat antarobjek (cross section). 

  

 Istilah autokorelasi dapat didefiniskan sebagai korelasi diantara 

anggota observasi yang diurut berdasarkan waktu atau ruang (Gujarati, 

2007 hal. 112). Untuk mendeteksi ada  tidaknya gejala 

Autokorelasi dalam model regresi linier bisa dilakukan  dengan 

pendeteksian dengan percobaan Durbin – Watson (Uji DW) 

pengambilan keputusan dapat dilihat melalui tabel autokorelasi berikut 

ini. 
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0  dL             dU  2  4-dU  4-dL           4 

  1,10       1,54    2,46  2,90 

Gambar 3.1 Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Sumber : Sarwoko, 2005hal 143 

- tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat 

berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du 

- Terdapat masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat berada 

pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-d. 

3.5.5 Uji Pengujian Hipotesis 

 Ketepatan dalam fungsi regresi sampel menaksir nilai aktual dapat diukur 

melalui uji Goodness of Fitnya. Ghozali (2013 hal. 97) menyatakan, setelah 

penelitian memenuhi uji asumsi klasik akan dilanjutkan dengan uji Goodness of Fit 

yang terdiri atas uji-F (uji model), uji-t (uji parsial) dan uji koefisien determinasi. 

Namun dalam penelitian ini hanya akan digunakan uji parsial (uji-t) dan uji koefisien 

determinasi. 

 

Tolak Ho 

Autokorelasi 
Positif 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak menolak H0 Tolak Ho 

Autokorelasi 
Negatif 
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3.5.5.1      Uji-t (Parsial) 

Ghazali (2009 hal. 98) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hipotesis nol (Ho) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol. Sedangkan 

hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau 

dapat dituliskan dalam persamaan: 

Ho: β1 = 0, artinya variabel X secara partial tidak berpengaruh terhadap variabel Y 

Ha: β1 ≠ 0, artinya variabel X secara partial berpengaruh terhadap variabel Y 

Jadi jika suatu parameter sama dengan nol (0), berarti variabel X secarapartial 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika suatu parameter tidak 

sama dengan nol (0), berarti variabel X secara partial berpengaruh terhadap variabel 

Y.  

 Parameter dalam uji-t (parsial) ditetapkan α sebesar 1%, 5% dan 10%.  

Namun pada umunya digunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Selanjutnya  

keriteria probabilitas akan dijelaskan melalui ketentuan berikut ini (Gujarati, 

2007): (Gujarati, 2007 hal. 105): 

a. Jika probability ≤ 5% maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika probability > 5% maka variabel independen tidak berpengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel dependen. 
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c. Coefficient “-“ = variabel independen memiliki pengaruh negatif 

terhadap variabel dependen. 

d. Coefficient “+“ = variabel independen memiliki pengaruh positif 

terhadap dependen. 

3.5.5.2  Uji Determinasi 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan kemampuan 

model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Uji Determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah berada di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-

variable independen dalam menjelaskan variasi variable independen amat terbatas. 

Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan pengaruhnyakepada variabel dependen atau 

memberikan hampir semua informasi yang dibutukan untuk memprediksi variasi 

variable dependen.  

Adjusted R2 menyatakan proporsi atau perse ntase dari total variasi variabel tak 

bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). Dengan 

menggunakan nilai adjusted R2 dapat dievaluasi model regresi mana yang terbaik. 

Tidak seperti nilai R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variable 

independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan, nilai adjusted R2 dapat 

bernilai negatif, walaupun dikehendaki harus bernilai postif. Menurut Gujarati 
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(2010), jika dalam uji empiris didapatkan nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 

adjusted R2 dianggap bernilai nol. Menurut Widarjono (2007), rumus R2 adalah 

sebagai berikut:  

R2  = 
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 = ẞ12∑𝑋2

∑𝑦2  

Dimana :  

R2 = Nilai Koefisien Determinasi  

RSS = Residual Sum Square  

TSS = Total Sum Square  

Sementara rumus untuk adjusted R-Square adalah sebagai berikut (Anderson, 

12th edition):  

Adjusted R-Square = 1 – (1-R)  
𝑁−1

𝑁−𝑘
 

Dimana:  

N = Banyaknya Observasi  

k = Banyaknya variabel (Independen dan Dependen) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank. Populasi 

yang digunakan adalah seluruh bank yang terdaftar dalam Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pada periode 2012-2015. Dari seluruh bank yang menjadi populasi 

dari penelitian ini kemudian dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling hingga akhirnya sampel dari objek terpilih digunakan sebagai model 

penelitian. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut disajikan 

tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah perusahaan BUSN Devisa tahun 2012-2015 35 

2 Jumlah perusahaan BUSN Devisa yang belum IPO di tahun 2012-2015 (17) 

3 Bank yang tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap (2) 

4 Outlier (3) 

Jumlah 13 

Periode penelitian: 2012-2015 4 tahun 

Total sampel 52 

Sumber: www.ojk.go.id, Olahan penulis 
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 Data hasil Purposive sampling yang akan dilakukan, didapat 16 perusahaan 

perbankan yang menjadi objek dalam penelitian ini selama periode 2012-2015 

sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 64 observasi. Sehubungan 

dengan adanya Uji Koefisien Determinasi dan Autokorelasi atas observasi yang 

digunakan, maka data outlier dibuat agar variabel independen bisa lebih 

menggambarkan pengaruh kepada variabel dependen. Data outlier merupakan 

data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah 

variabel atau variabel kombinasi (Ghozali, 2013). Setelah adanya data yang di 

outlier sebanyak 12 observasi, maka jumlah observasi yang digunakan sebanyak 

52 observasi. Adapun data yang terkena outlier dijabarkan dalam bentuk tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.2  

Data Outlier 

No Nama Bank Periode 

1. Bank Central Asia 2012-2015 

2. MNC Internasional 2012-2015 

3. QNB Indonesia 2012-2015 

            Sumber: Data diolah penulis 
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4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 Seluruh data penelitian diolah peneliti menggunakan software EViews 7.1 

guna untuk mempermudah pengolahan data dan mendapatkan hasil yang akurat. 

Interpretasi hasil penelitian ini dijabarkan dalam beberapa sub bab berikut: 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari 

empat variabel penelitian. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 ROA CAR LDR  BI RATE 

 Mean  0.016927  0.163450  0.860948  0.066700 

 Median  0.016900  0.158400  0.874750  0.066800 

 Maximum  0.031800  0.228500  1.012000  0.075500 

 Minimum  0.001600  0.102500  0.523900  0.057700 

 Std. Dev.  0.007376  0.028846  0.093148  0.006395 

  Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

Berdasarkan informasi yang ditampilkan pada Tabel 4.3 dapat diuraikan 

mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian, yaitu: 
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1. Variabel Return On Asset (ROA) 

Variabel Return On Assets (ROA) sebagai variabel dependen dalam penelitian 

ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,016927. Dengan nilai standar 

deviasi sebesar 0,007376. Berdasarkan lampiran I, ROA terbesar dimiliki oleh 

Bank Danamon pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,18%, sedangkan ROA 

terkecil dimiliki oleh Bank Permata pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 

0,16%. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

2. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,163450. Dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0,028846. Berdasarkan lampiran I, CAR terbesar 

dimiliki oleh  Bank Mega pada tahun 2015 yaitu sebesar 22,85%, sedangkan 

CAR terkecil dimiliki oleh Bank Mayapada pada tahun 2014 yaitu sebesar 

10,25% Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

3. Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,860948. Dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0,093148. Berdasarkan lampiran I, LDR terbesar 

dimiliki oleh Bank Danamon pada tahun  2012 yaitu sebesar 100,68%, 

sedangkan LDR terkecil dimiliki oleh Bank Mega pada tahun 2012 yaitu 
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sebesar 52,39%. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai mean, artinya data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

4. Variabel BI Rate 

Variabel BI Rate sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,066700. Dengan nilai standar 

deviasi sebesar   0,006395. Berdasarkan lampiran I, BI Rate terbesar dimiliki 

yaitu pada tahun  2012 yaitu sebesar 6,6%, sedangkan BI Rate terkecil terjadi 

pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,8%. Standar deviasi pada variabel ini lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai mean, artinya data didalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. 

4.3 Uji dan Model Regresi 

4.3.1 Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

Fixed Effect atau Common Effect. Berikut uji Chow dalam penelitian ini. Dimana 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) yaitu: 

- Ho = Menggunakan Common Effect Model  

- Ha = Menggunakan Fixed Effect Model  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 3.966699 (12,36) 0.0006 

Cross-section Chi-square 43.811522 12 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-

Section Chi-Square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari kreteria 

pengujian yang memberikan batasan Chi-Square sebesar 0.05. Hal tersebut 

menyebabkan model fit bila menggunakan Fixed Effect Model.   

  Kemudian penelitian dilanjutkan dengan menggunakan model Fixed Effect  

yang selanjutnya akan diuji menggunakan Uji Hausman.  Dimana Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) yaitu: 

- Ho = Menggunakan Random Effect Model  

- Ha = Menggunakan Fixed Effect Model  
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4.3.2 Uji Hausman 

 Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari Uji Hausman dalam 

penelitian ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

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

     
     Cross-section random 0.000000 3 1.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

 Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

1.0000. Nilai probabilitas berada diatas kriteria batasan Cross-Section Random dalam 

penelitian ini yaitu 0.05. Sehingga model regresi data panel yang fit digunakan dalam 

penelitian adalah Random Effect Model. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang  

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik BLUE (Best Linier Unbiased  
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Estimate). Masalah dalam analisis regresi linier yang sering dijumpai adalah 

normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.    

      Berikut ini pembahasan mengenai uji asumsi klasik yang telah dilakukan 

dalam penelitian. 

4.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah residual data yang diperoleh 

untuk penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena residual data 

yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik 

analisis regresi berganda (Ghozali, 2013 hal. 160).  

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian 

yang digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

                 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 
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 Gambar 4.1 Diatas menunjukkan bahwa residual data telah terdistribusi 

normal, hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.716150 yang berada 

diatas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah 

terdistribusi normal. 

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya variabel 

kolerasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. Hasil dari 

uji multikolinearitas yang terdapat pada model penelitian dijabarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 CAR LDR BI RATE 

CAR 1.000000 0.098743 0.130598 

LDR 0.098743 1.000000 0.063497 

BI RATE 0.130598 0.063497 1.000000 

                      Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terdapat masalah 

multikolenieritas pada model penelitian maupun sebaliknya. Didalam uji asumsi 
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klasik data yang diperoleh tidak boleh terkena unsur multikolinearitas. Cara untuk 

melihat masalah didalam multikolinearitas dengan menggunakan correlation matrix 

seperti tabel diatas.  

Berdasarkan tabel 4.6 korelasi antar variabel cukup rendah. Pengaruh antara 

variabel CAR dan BI Rate sebesar 0.130598, yang merupakan koefisien tertinggi dari 

variabel lain nya. Sedangkan pengaruh antara variabel LDR dan BI Rate sebesar 

0.063497 yang merupakan koefisien terendah.  

Dari hasil uji multikolinearitas diatas, seluruh variabel menunjukkan nilai 

koefisien dibawah 0.85 sehingga dapat disimpulkan model dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolinearitas. 

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi kesalahan dan 

muncul residual dari model regresi yang dianalisis pada pengamatan yang satu ke 

pengamatan yang lain nya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan uji Park dengan Hipotesis yaitu :  

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model  

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/04/17   Time: 14:35   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     CAR -0.000245 0.000318 -0.770774 0.4446 

LDR 1.14E-05 0.000119 0.095530 0.9243 

BI_RATE 0.001043 0.001204 0.866367 0.3906 

C 1.000007 0.000125 7996.975 0.0000 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

variabel CAR sebesar 0.4446 > 0.05 LDR sebesar 0.9243 > 0.05, variabel BI Rate 

sebesar 0.3906 > 0.05. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai probabilitas 

koefisien yang lebih besar dari nilai signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan Ho 

diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.3.3.4 Uji Autokolerasi 

Autokorelasi menunjukkan hubungan antara residual suatu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011: 5.26). Pada uji asumsi klasik, hal ini tidak 

boleh terjadi. Oleh karena nya dilakukan uji autokorelasi dengan melihat Durbin-

Watson Stat. pada hasil estimasi regresi.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokolerasi 

R-squared 0.209133 

Adjusted R-squared 0.159703 

F-statistic 4.230951 

Prob(F-statistic) 0.009857 

Durbin-Watson statistic 1.570111 

                                  Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-

Watson Stat. sebesar 1.570111 artinya nilai DW berada diantara 1.54 sampai dengan 

2.46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho dari uji autokorelasi diterima dan Ha 

ditolak, dan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 

4.3.4 Analisis Regresi Berganda 

 Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri dari 13 perusahaan dengan data penelitian selama 4 tahun. Sehingga terdapat 

52 data. 
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 Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ROAit =  𝜷0 + 𝜷1CARit +𝜷2LDRit+ 𝜷3BI Rateit-1+εit 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Model Penelitian dengan Menggunakan Random Effect Model 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/03/17   Time: 10:18   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.012972 0.034019 0.381323 0.7046 

LDR 0.006254 0.014829 0.421774 0.6751 

BI_RATE -0.414796 0.118771 -3.492392 0.0010 

C 0.037089 0.013943 2.660069 0.0106 

     
     Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 7 (2017) 

  

 Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 
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ROAit = 0.037089 + 0.012972CAR  + 0.006254LDR - 0.414796BI Rate 

Persamaan linier berganda diatas dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apabila variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Load to Deposit Ratio 

(LDR), dan BI Rate bernilai nol, maka nilai konstanta Return On Asset (ROA) 

sebesar 0.037089. 

2. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0.012972. Hal ini menunjukkan bahwa 

return on asset (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.012972% untuk 

setiap kenaikan satu persen CAR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel yang lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0.006254. Hal ini menunjukkan bahwa 

Return On Asset (ROA) akan mengalami peningkatan sebesar 0.006254% 

untuk setiap kenaikan satu persen LDR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk BI Rate sebesar -0.414796. Hal ini menunjukkan 

bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami penurunan sebesar -

0.414796% untuk setiap kenaikan saru persen BI Rate dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 
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4.4 Hasil Uji Hipotesis  

4.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat 

menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen dalam mengestimasi 

persamaan regresi.  

Berdasarkan tabel 4.8 nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 

0.159703 atau 15,97%. Hal ini menunjukkan bahwa CAR, LDR dan BI Rate mampu 

menjelaskan pengaruh kepada Return On Asset (ROA) sebesar 15,97%. Sisanya yaitu 

sebesar 84,03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini. 

4.4.2 Uji t (Parsial) 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu, Capital Adequacy Ratio, 

Loan to Deposit Ratio, dan BI Rate terhadap variabel dependen Return On Assets 

pada suatu model regresi sehingga dapat diambil kesimpulan atas rumusan masalah 

pada penelitian ini. 

Ho1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh positif terhadap 

Return On Asset (ROA)  
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Ha1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return 

On Asset (ROA). 

Berdasarkan tabel 4.9 , variabel CAR memiliki probabilitas sebesar 0.7046  ≥ 

0.05.  Hasil ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi CAR sebesar 0.012972 menunjukkan 

bahwa variabel CAR memiliki pengaruh Positif terhadap ROA sebagai proksi 

profitabilitas Bank. 

 

Ho2 = Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh positif terhadap 

Return On Asset (ROA). 

Ha2 = Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return 

On Asset (ROA). 

Berdasarkan tabel 4.9 , variabel LDR memiliki probabilitas sebesar 0.6751  ≥ 

0.05.  Hasil ini menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi LDR sebesar 0.006254 menunjukkan 

bahwa variabel LDR memiliki pengaruh Positif terhadap ROA sebagai proksi 

profitabilitas Bank. 

Ho3 : BI Rate tidak berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 

Ha3 : BI Rate berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). 
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Berdasarkan tabel 4.9 , variabel BI Rate memiliki probabilitas sebesar 0.0010 

≤ 0.05.  Hasil ini menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh signifikan profitabilitas 

perusahaan (ROA). Nilai koefisien regresi BI Rate sebesar -0.414796 menunjukkan 

bahwa variabel BI Rate memiliki pengaruh Negatif terhadap ROA sebagai proksi 

profitabilitas Bank. 

4.5 Analisis Hasil Penelitian  

4.5.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Assets 

 Permodalan dalam penelitian ini di proksikan menggunakan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal 

yang dimiliki bank dalam menunjang aktiva yang mengandung atau dapat 

mengakibatkan risiko. Risiko yang terjadi bisa saja dari kredit atau funding. Besar 

kecilnya CAR dapat ditentukan oleh kemampuan bank dalam menghasilkan profit 

serta pengalokasian dana pada aktiva yang sesuai dengan tingkat risikonya (Rivai et 

al., 2007: 713). 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Variabel CAR memiliki 

probabilitas sebesar 0.7046  , yang artinya Ha1 ditolak. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Defri (2012) dan Wibowo (2013) yang juga menyatakan hubungan positif dan 

tidak signifikan terhadap profitabilitas. Meskipun secara teoritis bank dengan modal 

yang tinggi dapat menghasilkan laba yang besar juga, karena modal yang besar 

memungkinan bank untuk berani menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar 
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dan akan meningkatkan laba. Namun dalam hal ini teori itu tidak terbukti. Menurut 

Wibowo (2013) Bank yang memiliki modal besar namun tidak dapat menggunakan 

modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba maka modal pun tidak akan 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Dalam pelaksanaannya 

menentukan pendapatan bank juga bergantung kepada tingkat penyaluran kredit yang 

tidak macet dan likuiditas bank itu sendiri.   

4.5.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap Return On Assets 

 Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat 

membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat 

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2015 hal. 221). Likuiditas 

diproksikan menggunakan variabel Loan to Deposit Ratio. Semakin besar rasio LDR 

ini diharapkan bahwa bank akan memperoleh penghasilan dari bunga yang tinggi. 

Menurut Taswan (2010 hal. 167) Bahwa semakin besar rasio LDR mengindikasikan 

Bank semakin agresif atau Bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan dana 

kreditnya, sedangkan semakin kecil rasio LDR berarti semakin besar dana pihak 

ketiga yang tidak digunakan untuk penyaluran kredit. 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Variabel LDR memiliki 

probabilitas sebesar 0.6751, yang artinya Ha2 ditolak. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Defri (2012) yang juga menyatakan hubungan positif dan tidak signifikan 
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terhadap profitabilitas. Menurut Sudiyatno (2010) ini tidak sesuai dengan konsep dan 

logika operasi bank, dimana peningkatan dana yang dipinjamkan kepada nasabah 

akan meningkatkan kinerja bank (ROA). 

 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 

menetapkan batas bawah LDR 78% dan batas atas LDR 92%. Dilihat dari lampiran I, 

data LDR dari seluruh bank yang menjadi sampel hampir setengahnya berada diatas 

batas LDR 92% dibeberapa tahunnya seperti Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, 

Bank OCBC NISP, Bank Pan Indonesia, dan Bank Woori Saudara. Namun untuk 

Bank Mega memiliki LDR paling rendah diantara semua sampel yakni dibawah 65% 

selama tahun 2012 – 2015. Bahkan LDR tersebut tidak termasuk dalam kriteria batas 

bawah yang ditentukan Bank Indonesia. Nilai LDR yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah mungkin dapat mengakibatkan faktor yang mempengaruhi mengapa LDR 

tidak signifikan terhadap ROA.  

Faktor lain juga dapat disebabkan karena BI Rate yang pada tahun 2012 - 

2014  

sedang meningkat. Peningkatan BI Rate akan diikuti dengan peningkatan bunga 

deposito dan bunga kredit. Jika bunga kredit tinggi, maka orang cenderung untuk 

memilih menabung dengan pengharapan tingkat pengembalian yang tinggi, hal ini 

pun mengurangi kapabilitas debitur untuk membayar kredit. Sehingga bank akan ebih 

berhati-hati dalam menggunakan dananya termasuk menyalurkan kreditnya. 
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4.5.3    Pengaruh BI Rate terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan website resmi Bank Indonesia, BI Rate merupakan suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan diumumkan oleh dewan gubernur Bank Indonesia. Peningkatan dan 

penurunan BI Rate yang diumumkan dilihat berdasarkan perkiraan inflasi kedepan 

yang di atas atau di bawah sasaran yang telah ditetapkan. BI Rate berfungsi sebagai 

sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga jangka pendek untuk 

mempertahankan stabilitas harga. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa BI Rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Variabel BI Rate memiliki 

probabilitas sebesar 0.0010, yang artinya Ha3 diterima. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Sahara (2013) yang juga menyatakan hubungan negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin besar tingkat suku bunga 

BI Rate, maka semakin besar profitabilitas Bank tersebut. Peningkatan dan penurunan 

BI Rate secara langsung akan mempengaruhi suku bunga di perbankan, ketika suku 

bunga meningkat, masyarakat akan cenderung untuk tidak mengambil kredit di Bank 

karena pengembaliannya yang besar, dan cenderung memilih untuk menyimpan 

uangnya karena tingkat pengembaliannya yang cukup tinggi. Dengan penurunan 

kredit yang menjadi sumber utama pemasukan Bank mengalami penurunan maka 

akan berdampak pada penurunan profitabilitas suatu Bank. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh permodalan 

yang di proksikan dengan Capital Adequacy Raito (CAR), likuiditas yang di 

proksikan dengan Loan To Deposit Ratio (LDR), dan suku bunga BI Rate terhadap 

profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset. Pada Bank Umum Swasta 

Nasional periode 2012 – 2015, dapat diketahui bahwa variabel CAR dan LDR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan BI Rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

 Dari hasil analisis Capital Adequacy Ratio pada penelitian ini, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Permodalan (CAR) dengan Profitabilitas (ROA). 

Artinya CAR tidak dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur profitabilitas 

suatu bank. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan profitabilitas 

diakibatkan oleh variabel lain selain permodalan (CAR). Jika modal suatu Bank 

meningkat, maka kemampuan Bank untuk menutupi risiko ikut meningkat. Namun 

semakin kecil risiko yang di terima oleh Bank maka semakin kecil juga profit yang 

diterima oleh Bank. Di sisi lain Bank dengan modal yang tinggi dapat menghasilkan 

laba yang besar. Modal yang tinggi memungkinan bank untuk menyalurkan kredit 

dalam jumlah yang lebih besar dan peningkatan laba bertambah, namun hal ini bisa 

terjadi apabila Bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. 

 Variabel likuiditas dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On 

Asset. Variabel tidak signifikan menunjukkan bahwa likuiditas tidak dapat digunakan 
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menjadi salah satu parameter pengukuran profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian 

ini memberikan gambaran bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat kredit yang 

disalurkan oleh bank kepada masyarakat, maka profitabilitas akan meningkat. Jika 

bank ingin meningkatkan profitabilitas, maka bank juga perlu meningkatkan LDR, 

namun harus tetap mengacu pada batas tingkat LDR yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dalam PBI Nomor 15/7/PBI/2015 sebesar 78-92%. Akan tetapi, bank tidak 

boleh melupakan dampak negatif dari penyaluran kredit yang terlalu agresif, yaitu 

kemungkinan terjadinya krisis likuiditas karena terlalu banyak dana yang disalurkan 

ke masyarakat. Jadi, perbankan harus meningkatkan jumlah penyaluran kredit, namun 

diiringi dengan manajemen likuiditas yang baik, sehingga tidak mempengaruhi 

kondisi likuiditas. Meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan akan memberikan 

pendapatan secara optimal kepada bank, sehingga akan dipandang positif oleh 

investor dan menyebabkan investor akan tertarik untuk berinvestasi di bank tersebut 

karena mereka yakin investasi yang ditanamkan akan mendatangkan keuntungkan 

baginya. 

 Dalam penelitian ini juga terdapat variabel eksternal yaitu BI Rate  dengan 

hasil variabel tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, 

sehingga dapat dikatakan semakin tinggi suku bunga BI Rate dapat menurunkan 

profitabilitas Bank yang diukur dalam rasio Return On Asset (ROA). Variabel ini 

merupakan salah satu yang pengaruhnya cukup besar pada perekonomian di 

Indonesia yang dimana BI Rate ini digunakan sebagai instrumen pemerintah dalam 

kebijakan moneter, dimana efek yang ditimbulkan secara langsung berpengaruh 
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terhadap perbankan. Penurunan tingkat BI Rate dapat secara langsung mempengaruhi 

suku bunga deposito untuk para nasabah yang baru akan melakukan kegiatan 

deposito, tetapi suku bunga deposito untuk nasabah yang akan jatuh tempo 

depositonya tidak dipengaruhi oleh tingkat penurunan tersebut karena tingkat suku 

bunga telah ditetapkan diawal akad perjanjian kesepakatan deposito. Berbeda dengan 

tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga kredit tidak secara langsung berubah 

apabila terjadi penurunan atau peningkatan tingkat BI rate dikarenakan apabila bank 

secara langsung merubah suku bunga maka bank akan mengalami kerugian. Pihak 

bank harus cermat dalam memutuskan apakah perubahan suku bunga ini berlangsung 

secara lama atau tidak dan pihak bank harus melihat inflasi yang kemungkinan terjadi 

dimasa yang akan datang.   
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Permodalan, 

Likuiditas, dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank umum swasta nasional Periode 

2012-2015”. Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Permodalan yang diproksikan dengan rasio Capital Adequacy Ratio memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return On Asset pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 

2015. 

2. Likuiditas yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return On Asset pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 

2015.  

3. Suku bunga BI Rate memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Periode 2012 – 2015.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Hasil Uji Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada penelitian ini cukup 

rendah yaitu sebesar 15,97% sehingga disimpulkan bahwa kemampuan model 

kurang bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. 

2. Jumlah Sampel dalam penelitian ini hanya 16 bank dikarenakan ada beberapa 

BUSN Devisa yang tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap di situs 

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan masih 

banyak variabel lain yang mempengaruhi profitabilitas. 

 

5.3 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini, sebaiknya dapat secara cermat untuk memperkirakan perubahan 

suku bunga akan berlangsung secara lama atau tidak, dengan memprediksi 

laju inflasi di masa yang akan datang, karena inflasi merupakan faktor utama 

regulator untuk merubah tingkat suku bunga yang berlaku. Sehingga bank 
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dengan tepat bisa menentukan tingkat suku bunga yang di tawarkan kepada 

nasabahnya. 

2. Bagi penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa 

dengan menambahkan variabel – variabel lain. Contohnya Faktor Ekonomi 

Makro (sahara, 2013) menambah periode serta jumlah sampel sehingga dapat 

memperkaya penelitian selanjutnya. 

3. Bagi pihak investor maupun calon investor agar terlebih dahulu 

memperhatikan  tingkat inflasi yang menjadi faktor utama pergerakan tingkat 

suku bunga BI Rate sebagai acuan pengambilan keputusan investasi. Karena 

variabel BI Rate terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara 

signifikan. 
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Lampiran 1 : Data Penelitian 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

NAMA BANK TAHUN ROA CAR LDR BI RATE 

ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2012 0,0066 0,1645 0,8742 0,0658 

ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2013 0,0139 0,1582 0,8887 0,0577 

ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2014 0,0079 0,1595 0,8762 0,0678 

ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 2015 0,0033 0,152 0,8075 0,0755 

BUKOPIN 2012 0,0183 0,1634 0,8381 0,0658 

BUKOPIN  2013 0,0175 0,1512 0,858 0,0577 

BUKOPIN 2014 0,0123 0,142 0,8389 0,0678 

BUKOPIN 2015 0,0139 0,1356 0,8634 0,0755 

CIMB NIAGA 2012 0,0311 0,1508 0,9224 0,0658 

CIMB NIAGA 2013 0,0275 0,1538 0,9034 0,0577 

CIMB NIAGA 2014 0,016 0,1539 0,9562 0,0678 

CIMB NIAGA 2015 0,0021 0,1616 0,9487 0,0755 

DANAMON 2012 0,0318 0,1838 1,0068 0,0658 

DANAMON 2013 0,0275 0,1748 0,9506 0,0577 

DANAMON 2014 0,0314 0,1807 0,926 0,0678 

DANAMON 2015 0,0145 0,2084 0,8753 0,0755 

MAYAPADA INTERNATIONAL 2012 0,0241 0,1093 0,8058 0,0658 

MAYAPADA INTERNATIONAL 2013 0,0253 0,1407 0,8561 0,0577 

MAYAPADA INTERNATIONAL 2014 0,0195 0,1025 0,8125 0,0678 

MAYAPADA INTERNATIONAL 2015 0,021 0,1297 0,8299 0,0755 

MEGA 2012 0,0274 0,1683 0,5239 0,0658 

MEGA 2013 0,0114 0,1574 0,5741 0,0577 

MEGA 2014 0,0116 0,1523 0,6585 0,0678 

MEGA 2015 0,0197 0,2285 0,6505 0,0755 

NUSANTARA PARAHYANGAN 2012 0,0157 0,1217 0,8494 0,0658 

NUSANTARA PARAHYANGAN 2013 0,0158 0,1575 0,8444 0,0577 

NUSANTARA PARAHYANGAN 2014 0,0132 0,1655 0,8519 0,0678 

NUSANTARA PARAHYANGAN 2015 0,0099 0,1807 0,9017 0,0755 

OCBC NISP 2012 0,0179 0,1649 0,8679 0,0658 

OCBC NISP 2013 0,0181 0,1928 0,9249 0,0577 

OCBC NISP 2014 0,0179 0,1874 0,9359 0,0678 

OCBC NISP 2015 0,0168 0,1732 0,9805 0,0755 

PERMATA  2012 0,017 0,1586 0,8952 0,0658 
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NAMA BANK TAHUN ROA CAR LDR BI RATE 

PERMATA  2013 0,0155 0,1428 0,8926 0,0577 

PERMATA  2014 0,0016 0,1358 0,8913 0,0678 

PERMATA  2015 0,0016 0,15 0,8784 0,0755 

BRI AGRONIAGA 2012 0,0163 0,148 0,8248 0,0658 

BRI AGRONIAGA 2013 0,0166 0,216 0,8711 0,0577 

BRI AGRONIAGA 2014 0,0147 0,1906 0,8849 0,0678 

BRI AGRONIAGA 2015 0,0155 0,2212 0,8715 0,0755 

SINARMAS 2012 0,0174 0,1809 0,8078 0,0658 

SINARMAS 2013 0,0171 0,2182 0,7872 0,0577 

SINARMAS 2014 0,0102 0,1838 0,8388 0,0678 

SINARMAS 2015 0,0095 0,1437 0,7804 0,0755 

WOORI SAUDARA 1906 2012 0,0278 0,1035 0,8439 0,0658 

WOORI SAUDARA 1906 2013 0,0223 0,1307 0,9059 0,0577 

WOORI SAUDARA 1906 2014 0,0281 0,2053 1,012 0,0678 

WOORI SAUDARA 1906 2015 0,0194 0,1882 0,9722 0,0755 

PAN INDONESIA 2012 0,0196 0,1467 0,8846 0,0658 

PAN INDONESIA 2013 0,0185 0,1532 0,8771 0,0577 

PAN INDONESIA 2014 0,0179 0,1562 0,9051 0,0678 

PAN INDONESIA 2015 0,0127 0,1994 0,9422 0,0755 
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Lampiran 2 Output Eviews 

 

 STATISTIK DESKRIPTIF 

      ROA CAR LDR BI Rate 

 Mean 
 0.016927  0.163450  0.860948  0.066700 

 Median 
 0.016900  0.158400  0.874750  0.066800 

 Maximum 
 0.031800  0.228500  1.012000  0.075500 

 Minimum 
 0.001600  0.102500  0.523900  0.057700 

 Std. Dev. 
 0.007376  0.028846  0.093148  0.006395 

 

 UJI CHOW 

 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
      

Cross-section F 3.966699 (12,36) 0.0006 

Cross-section Chi-square 43.811522 12 0.0000 
 

 

 UJI HAUSMAN 

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

     
     Cross-section random 0.000000 3 1.0000 
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 UJI NORMALITAS 

 

 

 

 UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/04/17   Time: 14:35   

Sample: 2012 2015   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 52  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAR -0.000245 0.000318 -0.770774 0.4446 

LDR 1.14E-05 0.000119 0.095530 0.9243 

BI_RATE 0.001043 0.001204 0.866367 0.3906 

C 1.000007 0.000125 7996.975 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 3.28E-05 0.2678 

Idiosyncratic random 5.43E-05 0.7322 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.025031     Mean dependent var 0.637252 

Adjusted R-squared -0.035905     S.D. dependent var 5.22E-05 

S.E. of regression 5.32E-05     Sum squared resid 1.36E-07 

F-statistic 0.410770     Durbin-Watson stat 2.156532 

Prob(F-statistic) 0.745987    

0
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-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2015

Observations 52

Mean      -8.16e-18

Median  -0.000513

Maximum  0.014299

Minimum -0.014702

Std. Dev.   0.006846

Skewness   0.222597

Kurtosis   2.668359

Jarque-Bera  0.667731

Probability  0.716150
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      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.024147     Mean dependent var 1.000046 

Sum squared resid 1.79E-07     Durbin-Watson stat 1.636237 

    

    

 UJI MULTIKOLINIEARITAS 

 CAR LDR BI RATE 

CAR 1 0.098743 0.130598 

LDR 0.098743 1 0.063497 

BI RATE 0.130598 0.063497 1 
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