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ABSTRACT 

The objectives of this research is to analyze the influence of Loan to Deposit Ratio (LDR) 
as a proxy of liquidity risk, Bad Debt Ratio (BDR) as a proxy of credit risk, and Operating 
Expense/Operating Income ratio (BOPO) as a proxy of operational efficiency  to Economic 
Value Added (EVA) which is as a proxy of banking firms’  profitability which listed on BEI in 
2009 until 2013 periods. Data used in this research were obtained from bank’s annual 
report. The number of sample for this research is 28 banks. Analyze technique used for 
this research is multiple linier regression. 

The result of this research shows that LDR variable has a positive and significant influence 
to EVA. BDR has a negative and significant influence to EVA. Meanwhile, BOPO has a 
negative but didn’t have a significant influence to EVA.  

Keywords: Loan to Deposit Ratio (LDR), Bad Debt Ratio (BDR), Operating 
Expense/Operating Income ratio (BOPO), Economic Value Added (EVA), profitability 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sangat vital 

dalam menopang perekonomian mikro maupun makro. Hal ini dikarenakan fungsi 

utamanya sebagai lembaga intermediasi dimana bank menyalurkan dana dari pihak yang 

kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan modal 

kerja, investasi, konsumsi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kesehatan dan kegiatan 

operasional bank harus dijaga dengan sangat baik oleh perusahaan itu sendiri. Karena 

menggunakan dana masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank 

memerlukan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri agar fungsi intermediasi bisa 

berjalan dengan baik. Dalam upayanya untuk menjaga kepercayaan, Bank Indonesia 

melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya agar tetap 

kredibel dalam mengelola dana masyarakat selaku pengawas lembaga keuangan. 

Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih terdapat masalah pada perbankan 

Indonesia. Masalah tersebut antara lain dilikuidasinya bank-bank dalam 10 tahun terakhir, 

beberapa diantaranya adalah Bank Dagang Bali pada tahun 2004, Bank Asiatic pada 
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2004, dan Bank Global pada 2005 (Okezone, 2010). Bank-bank tersebut dilikuidasi karena 

mengalami masalah solvabilitas dan likuiditas sehingga tidak mampu memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia (Suara Merdeka, 2004). 

Ukuran profitabilitas yang sering digunakan adalah ROA (Return on Asset) dan 

ROE (Return on Equity). Namun, pengukuran dengan menggunakan rasio keuangan 

tersebut memiliki kelemahan, antara lain pengukuran profitabilitas yang tidak 

mempertimbangkan adanya biaya modal, biaya ekuitas, dan struktur permodalan dari 

perusahaan tersebut. Selain itu,  penggunaan rasio-rasio tersebut sudah banyak 

digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, digunakan pendekatan 

lain untuk mengukur profitabilitas dengan memperhitungkan seluruh biaya modal yang 

dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah terdapat nilai tambah ekonomi dalam 

investasi yang dilakukan perusahaan tersebut atau tidak.  Metode ini dinamakan EVA 

(Economic Value Added).  

Kegiatan usaha bank yang paling utama adalah mengumpulkan dana masyarakat 

untuk disalurkan kembali dalam bentuk aktiva produktif, antara lain kredit. Menurut Rose 

dan Sylvia (2013), terdapat trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin banyak 

sumber daya yang terikat untuk memenuhi likuiditas, semakin rendah keuntungan yang 

diharapkan. 

Penelitian terkait dengan pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas menunjukkan 

hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Javaid et. al (2011), Widati 

(2012) dan Sudiyatno dan Jati (2010) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-

Jafari dan Mohammad (2014), Francis (2013), dan Davydenko (2010) yang 

memperlihatkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.  

Kredit menjadi sumber utama pendapatan bank, dan mempunyai komposisi 

terbesar dalam portofolio aset produktif bank. Namun, dalam memperoleh pendapatannya, 

terdapat risiko yang mungkin dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko tidak 

tertagihnya kredit yang telah diberikan bank kepada nasabah yang diindikasikan oleh 

turunnya kualitas kredit bank.  Masalah pada kualitas kredit ini dapat menyebabkan 

masalah solvabilitas bagi bank atau menyebabkan penurunan nilai modal dalam jumlah 

besar, dimana kekayaan bersih yang menurun drastis ini akan mengakibatkan prospek 
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pertumbuhan yang kecil dan ketidakmampuan bank untuk bersaing dengan bank lain 

(Saunders dan Marcia, 2011). 

Penelitian terkait pengaruh risiko kredit bank terhadap profitabilitas yang dilakukan 

oleh Davydenko (2010), Athanasoglou et. al (2005) dan Al-Jafari dan Mohammad (2014) 

menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Widati (2012) menunjukkan risiko kredit 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Profitabilitas juga dipengaruhi oleh tingkat efisiensi bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. Menurut Saunders dan Marcia (2011), mengendalikan dan 

mengurangi risiko operasional akan meningkatkan efisiensi operasional bank, dan akan 

berdampak pada peningkatan profitabilitas. Apabila pendapatan bank tinggi namun beban 

operasional yang dikeluarkan juga tinggi, laba operasional yang akan diterima bank akan 

mengecil. Oleh karena itu, bank diharapkan tidak hanya berfokus pada bagaimana cara 

mendapatkan pendapatan usaha yang tinggi, namun juga mampu mengendalikan beban 

operasional pada tingkat yang wajar. 

Penelitian tentang pengaruh efisiensi bank terhadap profitabilitas yang dilakukan 

oleh Francis (2013), Davydenko (2010), Sudiyatno dan Jati (2010), Athanasoglou (2005), 

dan Obamunyi (2013) menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan. Namun, hasil-

hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Widati (2012) dan Al-Jafari dan 

Mohammad (2014)  yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (Gibson, 2011). Analisis profitabilitas menjadi perhatian penting, khususnya 

bagi pemegang saham, karena keuntungan yang diperoleh perusahaan memberi 

keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk pembagian dividen. Selain itu, 

peningkatan profitabilitas dapat meningkatkan harga saham sehingga memberikan capital 
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gains. Profitabilitas juga sangat penting bagi kreditur karena keuntungan perusahaan 

merupakan salah satu sumber perusahaan untuk ekspansi dan membayar utang. 

Menurut Rose dan Sylvia (2013), perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

akan mampu mendapatkan profitabilitas yang tinggi apabila mempertimbangkan faktor-

faktor berikut: 

1. Penggunaan hati-hati terhadap proporsi dari aset yang dibiayai dengan 
utang terhadap aset yang dibiayai dengan ekuitas. 

2. Penggunaan hati-hati atas operating leverage. 

3. Pengendalian yang baik terhadap beban operasional agar perusahaan bisa 
mendapat laba bersih yang lebih besar. 

4. Manajemen yang baik terhadap portofolio aset agar kebutuhan likuiditas 
dapat terpenuhi dengan tetap mendapatkan laba yang tinggi. 

5. Pengawasan yang baik terhadap eksposur risiko agar kerugian dapat 
diminimalisasi sekecil mungkin. 

2.2 Economic Value Added 

Pengukuran profitabilitas untuk evaluasi kinerja investasi dapat menggunakan 

Economic Value Added atau EVA. EVA mengukur selisih antara pengembalian atas modal 

perusahaan dan biaya modal (Young dan Stephen, 2001). Dengan menggunakan EVA 

sebagai tolak ukur kinerja, EVA mendorong manajer untuk melakukan investasi dengan 

tingkat pengembalian semaksimal mungkin, namun dengan tingkat biaya modal serendah 

mungkin sehingga nilai perusahaan dapat meningkat secara optimal. Investor tertarik 

dengan EVA karena EVA menghubungkan antara profit dengan jumlah sumber daya yang 

digunakan untuk memperoleh profit tersebut. Menurut Brigham dan Joel (2006), EVA 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                   

NOPAT (Net Operating Profit After Tax) mengukur laba yang dihasilkan 

perusahaan dari kegiatan operasional yang sedang berlangsung. Lalu, invested capital 

adalah total dari semua pembiayaan perusahaan, kecuali pinjaman jangka pendek tanpa 

bunga. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa invested capital sama dengan 
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penjumlahan antara total ekuitas, pinjaman berbunga jangka pendek maupun jangka 

panjang, dan liabilitas jangka panjang lainnya. 

Pada umumnya perusahaan memiliki struktur pembiayaan yang berbeda-beda, 

sehingga mengeluarkan biaya yang berbeda pula. Biaya modal perusahaan tidak hanya 

bergantung pada biaya utang dan biaya ekuitas, namun juga bergantung pada struktur 

permodalannya. Hubungan antara biaya modal dan struktur permodalan ini dikenal 

dengan nama WACC (Weighted-Average Cost of Capital) atau rata-rata tertimbang atas 

biaya modal. WACC dihitung dengan rumus: 

                                    

dimana: 

D: Total utang/total utang dan ekuitas 

rd: cost of debt 

E: Total ekuitas/total utang dan ekuitas 

re: cost of equity 

Tax: Beban pajak/laba sebelum pajak 

Apabila nilai EVA lebih dari 0, berarti perusahaan mendapatkan  keuntungan dari 

investasi yang dikeluarkan. Dengan kata lain, perusahaan memperoleh nilai tambah atas 

modal yang diinvestasikan. Sebaliknya, apabila nilai EVA kurang dari 0, berarti 

perusahaan mendapatkan kerugian atas investasi yang telah dilakukannya, karena 

pengembalian yang diperoleh lebih kecil dari modal yang dikeluarkan. 

2.3 Likuiditas Bank 

Menurut Taswan (2010), likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi 

kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan 

masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. Sebagai lembaga intermediasi, 

bank harus mampu menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maupun penyalur 

dana untuk memperoleh laba yang tinggi. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi 

kewajiban kepada nasabah setiap ada penarikan simpanan nasabah. Pada sisi aktiva, 

bank harus mampu memenuhi kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Bila salah 
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satu aspek diatas tidak dapat dipenuhi, maka bank tersebut akan kehilangan kepercayaan 

masyarakat. 

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. Berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, LDR dapat 

diukur dengan perhitungan sebagai berikut: 

     
      

                 
      

Semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi rendahnya kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dengan tingginya LDR, berarti bank 

telah banyak menyalurkan kredit menggunakan dana pihak ketiga yang telah dihimpun 

sebelumnya, sehingga risiko atas tidak mampunya bank untuk mengembalikan dana yang 

dihimpunnya apabila nasabah melakukan penarikan dana menjadi semakin tinggi. 

2.4 Kualitas Kredit Bank 

Kegiatan kredit dalam operasional bank memegang peranan yang sangat penting. 

Hal ini dikarenakan bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bunga 

yang diterima dari pemberian kredit kepada debitur. Dengan demikian, untuk 

mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan 

efisien (Rivai et al. 2007). 

Untuk mengukur kualitas kredit, bank dapat menggunakan rasio BDR (Bad Debt 

Ratio). BDR merupakan rasio untuk mengukur risiko kredit yang dihitung dengan 

membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva 

produktif yang dimiliki bank, dengan rumus sebagai berikut: 
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Kredit yang diklasifikasikan merupakan kredit yang dimiliki oleh bank yang karena 

suatu hal tertentu terjadi hambatan sehingga debitur menjadi kesulitan dalam mengelola 

cashflow sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membayar pokok kredit dan/atau 

bunganya (Rivai et al. 2007). Besarnya kredit yang diklasifikasikan ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. 25% dari aktiva produktif digolongkan dalam perhatian khusus, 

b. 50% dari aktiva produktif digolongkan kurang lancar, 

c. 75% dari aktiva produktif digolongkan diragukan, 

d. 100% dari aktiva produktif digolongkan macet. 

Semakin tinggi BDR yang dimiliki bank, menandakan bahwa bank memiliki kualitas 

aktiva produktif yang buruk. Kualitas yang buruk akan membuat bank harus menyiapkan 

cadangan apabila suatu saat kredit bermasalah ini tidak mampu dikembalikan oleh pihak 

yang bersangkutan, terlebih lagi apabila bank tersebut memiliki banyak kredit yang 

digolongkan macet, karena memiliki tingkat bobot 100% dalam perhitungan APYD. 

2.5 Efisiensi Operasional Bank 

Efisiensi dalam industri perbankan dilakukan dengan memanfaatkan input  pada 

tingkat yang wajar untuk mendapatkan output yang maksimal. Input dalam perbankan 

terdiri atas modal dari pemegang saham, pinjaman dari debitur, serta dana simpanan  

masyarakat. Lalu, input tersebut digunakan oleh bank sehingga menghasilkan bentuk 

output berupa penyaluran kredit.  

Dalam memperhitungkan efisiensi operasional bank, perbankan dapat 

menggunakan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio 

ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Berdasarkan Lampiran 14 SE BI No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, rasio ini 

dirumuskan dengan: 
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Semakin kecil BOPO, berarti semakin efisien perusahaan dalam menggunakan 

aktivanya dalam rangka menghasilkan laba. Lalu, rasio BOPO juga mampu menunjukkan 

kemampuan bank dalam mengendalikan biaya. Semakin kecil BOPO, mengindikasikan 

perusahaan mampu mengontrol biaya operasional pada tingkat yang wajar. Dengan 

semakin kecilnya rasio BOPO, maka bank telah menjalankan operasinya secara efisien, 

karena mampu mendapatkan pendapatan usaha  yang tinggi dengan mengeluarkan 

beban usaha yang kecil. 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas 

Apabila LDR bank tinggi, menandakan bahwa bank melakukan penyaluran kredit 

secara agresif, hingga mengorbankan kecukupannya dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Penyaluran kredit dalam jumlah besar mengakibatkan bank menerima 

pendapatan bunga atau pendapatan operasional dalam jumlah yang besar, sehingga 

profitabilitas yang diukur dengan EVA akan meningkat pula. Dengan demikian, dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha1: Risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

2.6.2 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas 

Apabila BDR bank rendah, menandakan bahwa bank memiliki sedikit kredit yang 

bermasalah. Hal ini akan berdampak pada bank tidak perlu menyiapkan cadangan dalam 

jumlah besar untuk mengantisipasi apabila kredit-kredit bermasalah tersebut tidak bisa 

dibayarkan, sehingga rendahnya cadangan akan mengurangi beban-beban yang timbul 

seiring dengan dilakukannya pencadangan, mengakibatkan terjadinya peningkatan 

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan EVA. Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha2: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 
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2.6.3 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas 

Apabila BOPO bank rendah, menandakan bahwa bank telah efisien dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, karena menjalankan aktivitas usaha dengan tingkat 

beban operasional yang kecil, namun mampu menghasilkan  pendapatan yang besar. 

Tingkat efisiensi yang baik ini akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank 

yang dalam penelitian ini diukur dengan EVA. Dengan demikian, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: Efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu penelitian 2009-2013. Jumlah bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 38 bank, dengan periode penelitian 

selama 5 tahun. Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 190 anggota. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 

mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria perusahaan yang 

akan dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan bank umum konvensional yang 

terdaftar dan tidak pernah delisting di Bursa Efek Indonesia sejak 2009 sampai dengan 

periode 2013. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah bank yang akan diobservasi sebanyak 

28 bank, dengan  periode penelitian 5 tahun berturut-turut. Jadi, jumlah pengamatan 

dalam penelitian ini adalah 140 sampel (n=140). 

3.2 Model Penelitian Data Panel 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu X1=LDR, 

X2=BDR, dan X3=BOPO berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Y=EVA. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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Yi,t = α + β1X1i,t+β2X2i,t+β3X3i,t+εi,t 

   dimana: 

   Y  =Economic Value Added 

   X1  =Loan to Deposit Ratio 

   X2  =Bad Debt Ratio 

   X3  =Beban Operasional terhadap Pendapatan   
     Operasional 

   α  =Konstanta 

   β1, β2, β3 =Koefisien dari masing-masing variabel  
     independen 

   ε  =error 

   i  =perusahaan 

   t  =waktu 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian, terdapat observasi dengan nilai EVA negatif yang menyebabkan 

pengujian tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan penghapusan 

terhadap nilai EVA negatif sebanyak 15 observasi, sehingga observasi yang diteliti 

sebanyak 125 observasi. 

4.1 Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian: 

Statistik Deskriptif 

 LN_EVA LDR BDR BOPO 
 Mean  17.25200  0.772828  0.033913  0.810129 
 Median  17.61923  0.804700  0.026243  0.829400 
 Maximum  21.38315  1.133000  0.392570  1.115300 
 Minimum  12.68588  0.402200  0.003797  0.467000 
 Std. Dev.  2.293873  0.138327  0.046361  0.120168 

                 Sumber: data diolah penulis menggunakan E-Views 7.1 
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Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diatas, dapat dilihat bahwa LN_EVA 

sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 12.68588, nilai maximum 

sebesar 21.38315, dan  nilai mean (rata-rata) 17.25200.  EVA terbesar diperoleh oleh 

Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2013 sebesar Rp1,934,570,898,000. Sedangkan EVA 

terkecil diperoleh oleh Bank QNB Kesawan pada tahun 2010 sebesar Rp323,153,000.  

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diatas, variabel LDR sebagai variabel 

independen memiliki nilai maximum sebesar 1.133000 (113.30%) yang dimiliki oleh Bank 

QNB Kesawan pada tahun 2013 , dan nilai minimum sebesar 0.402200 (40.22%) yang 

dimiliki oleh Bank Victoria International pada tahun 2010. Lalu, rata-rata LDR adalah  

0.772828 (77.28%) dengan nilai standar deviasi sebesar 0.138327 (13.83%).  

BDR sebagai variabel independen memiliki nilai maximum sebesar 0.392570 

(39.26%) yang dimiliki oleh Bank Mutiara pada tahun 2009, dan nilai minimum sebesar 

0.003797 (0.38%) yang dimiliki oleh Bank Ekonomi Rahardja pada tahun 2012. Rata-rata 

BDR pada penelitian ini adalah sebesar 0.033913 (3.39%) dengan standar deviasi 

0.046361 (4.64%).  

BOPO sebagai variabel independen memiliki nilai maximum sebesar 1.115300 

(111.53%) yang dimiliki oleh Bank QNB Kesawan pada tahun 2012, dan nilai minimum 

sebesar 0.467000 (46.70%) yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 2013. 

Rata-rata BOPO sebesar 0.810129 (81.01%) dengan standar deviasi sebesar 0.120168 

(12.02%).   

4.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.1 Uji Chow 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests    
Equation: EQ01     
Test cross-section fixed effects   
      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.   
      
      Cross-section F 27.395775 (22,78) 0.0000  
Cross-section Chi-square 225.308015 22 0.0000  
      
       Sumber: data diolah peneliti dengan menggunakan E-Views 7.1 
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Berdasarkan hasil uji Chow diatas, nilai probabilitas cross-section Chi-square 

sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 0.05. Dengan demikian maka H0 ditolak 

sehingga estimasi model regresi pada penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan 

menggunakan Common Effect, Oleh karena itu, pengujian berlanjut ke uji Hausman untuk 

membandingkan antara dua metode yang akan digunakan, yaitu antara Fixed Effect atau 

Random Effect. Hasil dari uji Hausman antara lain sebagai berikut: 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: UJIHAUSMAN   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 

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

     
     Cross-section random 12.028527 3 0.0073 
     
            Sumber: data diolah peneliti dengan menggunakan E-Views  7.1 

Berdasarkan hasil diatas, nilai probabilitas cross-section random adalah sebesar 

0.0073. Hasil tersebut lebih kecil dari 0.05 yang berarti H0 ditolak sehingga penelitian ini 

menggunakan model Fixed Effect untuk melakukan estimasi regresi data panel. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Grafik Histogram 

 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa data 

penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, H0 dalam hipotesis ini 
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tidak dapat ditolak. Jika dilihat berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa 

nilai probabilitas sebesar 0.112289. Dari nilai tersebut dapat diindikasikan bahwa nilai 

residual telah terdistribusi normal karena nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera 

menunjukkan bahwa probabilitas > 0.05. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 LDR BDR BOPO 
LDR  1.000000  0.044745  0.129020 
BDR  0.044745  1.000000  0.146082 
BOPO  0.129020  0.146082  1.000000 

         Sumber: data diolah penulis dengan menggunakan E-Views 7.1 

Berdasarkan hasil pada tabel matriks korelasi diatas, dapat dilihat bahwa hasil 

hubungan antar variabel independen yang terdiri dari LDR, BDR, dan BOPO, masing-

masing memiliki nilai dibawah 0.80. Hal ini berarti tidak terdapat multikolinieritas antar 

variabel independen dalam model. 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Hasil pengujian dengan uji White dapat dilihat sebagai berikut: 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.104531     Prob. F(9,64) 0.3725 
Obs*R-squared 9.948744     Prob. Chi-Square(9) 0.3547 
Scaled explained SS 5.585066     Prob. Chi-Square(9) 0.7806 
     
             Sumber: data diolah penulis dengan menggunakan E-Views 7.1 

Berdasarkan hasil uji White diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-

Square dari Obs*R-squared sebesar 0.3547, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. 

Hal ini menandakan bahwa H0 tidak dapat ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas. 
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4.3.4 Uji Otokorelasi 

Hasil Uji Otokorelasi 

    Akaike info criterion 2.092851 
    Schwarz criterion 2.753949 
    Hannan-Quinn criter. 2.360681 
    Durbin-Watson stat 2.103441 

          Sumber: data diolah penulis dengan menggunakan E-Views 7.1 

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson diatas, dapat dilihat bahwa nilai d sebesar 

2.103441. Nilai ini berada diantara dU sampai dengan 4-dU, atau diantara 1.54 sampai 

dengan 2.46. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat masalah otokorelasi dalam 

penelitian ini. 

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diatas, maka didapat 

persamaan sebagai berikut: 

Yi,t = 16.66241 + 3.741278X1i,t – 6.125110X2i,t – 2.584839X3i,t 

4.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda dengan model Fixed Effect, koefisien 

determinasi (Adjusted R2) adalah sebesar 0.927039 atau 92.70%. Hal ini menunjukkan 

bahwa LDR, BDR, dan BOPO mampu menjelaskan pengaruh atas perubahan nilai EVA 

sebesar 92.70%. Sisanya, yaitu sebesar 7.30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan didalam model penelitian ini. 

4.4.2 Pengujian Hipotesis 

4.4.2.1 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, probabilitas LDR menunjukkan 

nilai sebesar 0.0000 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap EVA. Lalu, nilai koefisien regresi sebesar 3.741278 

mengindikasikan bahwa LDR memiliki pengaruh positif terhadap EVA. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak, atau dengan kata lain LDR berpengaruh positif 
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terhadap EVA bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. 

Artinya, semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank dengan menggunakan dana 

pihak ketiganya, maka profitabilitas juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga 

mengindikasikan bahwa bank memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kredit, dimana 

jumlah kredit yang tinggi akan berdampak pada peningkatan pendapatan bunga yang 

tinggi pula.  

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. 

4.4.2.2 Bad Debt Ratio (BDR) 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, probabilitas BDR menunjukkan 

nilai sebesar 0.0060 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, menunjukkan pengaruh 

yang signifikan terhadap EVA. Lalu, nilai koefisien regresi sebesar -6.125110 

mengindikasikan bahwa BDR mempunyai pengaruh yang negatif terhadap EVA. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa H02 ditolak, atau dengan kata lain BDR berpengaruh 

negatif terhadap EVA bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2013. Hasil bukti empiris ini menandakan bahwa apabila kualitas kredit bank semakin 

baik, maka profitabilitas bank juga akan meningkat. Hasil ini juga membuktikan bahwa 

bank telah mampu memperbaiki portofolio kreditnya. Baiknya kualitas kredit ini akan 

menyebabkan pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank lebih optimal. Selain itu, bank 

hanya perlu menyiapkan beban pencadangan dalam jumlah kecil. sehingga profitabilitas 

bank dapat meningkat.  

Hal yang dapat dilakukan oleh bank untuk menjaga kualitas kredit tersebut antara 

lain dengan melaksanakan analisa kredit dengan baik sebelum penyaluran kredit 

dilakukan agar bank memberikan kredit berkualitas yang akan mampu mendatangkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Setelah analisa kredit dilakukan dan kredit telah 

disalurkan, bank tidak boleh lupa untuk melaksanakan pengawasan terhadap kredit yang 

telah disalurkannya tersebut untuk memastikan pokok kredit beserta bunga yang 

dibayarkan debitur kepada bank selalu tepat waktu 
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4.4.2.3 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear, nilai probabilitas BOPO sebesar 0.0775, 

atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap EVA. Lalu, nilai koefisien regresi sebesar -2.584839 mengindikasikan bahwa 

BOPO mempunyai pengaruh negatif terhadap EVA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa H03 ditolak, atau dengan kata lain BOPO berpengaruh negatif terhadap EVA bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Koefisien yang negatif 

pada variabel BOPO menunjukkan bahwa ketika sebagian besar BOPO bank meningkat, 

EVA sebagai variabel dependen akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beban 

operasional berhubungan erat dengan tingkat profitabilitas yang akan diperoleh bank. 

Oleh karena itu, H03 yang menyatakan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh negatif 

terhadap EVA bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 

ditolak. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak signifikannya BOPO terhadap 

profitabilitas yang direpresentasikan dengan EVA dikarenakan terdapat perbedaan 

periode penelitian dan pada beberapa penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan  

kondisi politik negara tempat penelitian dilakukan. 

. Oleh karena itu, bank diharapkan untuk selalu meningkatkan tingkat efisiensinya 

dalam melaksanakan kegiatan usaha antara lain; 1. Memperbesar komposisi dana murah 

dalam menghimpun dana pihak ketiga, sehingga beban bunga yang harus dibayarkan 

oleh bank dapat mengecil; 2. Melakukan kegiatan usaha dengan sistem centralized 

operation serta paperless banking agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan cepat, 

hemat, dan efisien; 3. Memperbaiki sistem birokrasi sehingga pengambilan keputusan 

bisnis akan menjadi lebih cepat; 4. Mengurangi kegiatan-kegiatan non-bisnis yang bersifat 

pemborosan. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear, diperoleh bahwa LDR secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (EVA) bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Hal ini dibuktikan dengan 
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nilai probabilitas LDR sebesar 0.0000 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. 

Oleh karena itu, hipotesis pertama dterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear, diperoleh bahwa BDR secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (EVA) bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai probabilitas BDR sebesar 0.0060 atau lebih besar dari nilai signifikans 0.05. 

Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima. 

3. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear, diperoleh bahwa BOPO secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (EVA) bank umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai probabilitas BOPO sebesar 0.0775 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. 

5.2 Saran 

1. Menyertakan Economic Value Added di dalam laporan keuangan sebagai salah 

satu alat ukur profitabilitas. 

2. Sesuai dengan hasil penelitian terkait pengaruh risiko likuiditas terhadap 

profitabilitas, bank dapat meningkatkan jumlah kreditnya dengan tetap berada 

dibatas tingkat LDR yang diatur oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 78%-92%.   

3. Sesuai dengan hasil penelitian terkait pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas, 

bank harus memperbaiki portofolio kreditnya guna meningkatkan kualitas kredit 

yang dimilikinya dengan cara analisis kredit yang baik, dan melakukan 

pengawasan atas kredit yang telah disalurkan. 

4. Sesuai dengan hasil penelitian terkait pengaruh efisiensi operasional terhadap 

profitabilitas, bank harus meningkatkan tingkat efisiensi dalam kegiatan usahanya 

antara lain dengan memperbesar komposisi dana murah dalam dana pihak ketiga 

yang dihimpun, melakukan kegiatan usaha dengan sistem centralized operation 

serta paperless banking, memperbaiki sistem birokrasi, dan melakukan 

penghematan atas anggaran-anggaran non-bisnis. 
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