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ABSTRACT 

This study aims to examine the relationship between the internal factors of the bank 

on the bank's profitability. The sample used in this research is 26 of 103 

conventional commercial banks in Indonesia with research period from 2012-2016. 

The independent variables used in this research are interest income margin, 

efficiency level, and problem loans. From the results of this study can be concluded 

that the interest income margin has a positive contribution to bank profitability and 

good efficiency will contribute positively to the bank concerned, as well as the 

increase in non-performing loans will lead to a decrease in bank profitability. 

Keywords: Profitability, interest income margin, efficiency level, problem loans 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja keuangan yang dinilai dari profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari kegiatan yang dilakukan 

perusahaan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat apakah 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut konstan atau meningkat maupun 

memburuk. (Lestari, Mursalim, dan Armayah, 2016). Profitabilitas dapat dilihat 

berdasarkan hasil laba yang didapatkan dari pemanfaatan sumber daya yang 

optimal, hal ini berguna untuk daya saing yang berkelanjutan bagi bank dan 

mempertahankan maupun meningkatkan profitabilitas dalam bisnis yang dinamis 

(Frederick, 2015). 

Profitabilitas juga membantu dalam kegiatan ekspansi, dan memungkinkan 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang untuk tumbuh, untuk memperluas atau 

berinovasi lebih lanjut. (Manurung, Suhadak, dan Nuzula, 2014). 

Kinerja keuangan itu sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kualitas perusahaan, salah satunya perusahaan dibidang perbankan. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. Informasi kinerja keuangan di masa lalu 

dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi masa depan keuangan 

perusahaan tersebut yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

(Sukasa, Suhadak, dan Hidayat, 2017).  
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Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Didalam 

Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa bank juga melaksanakan pelayanan 

jasa yang berkaitan dengan perdagangan dan pembayaran dalam negeri maupun luar 

negeri. (Zahiruddin, 2013:6). 

Bank memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi karena kontribusi terhadap sistem keuangan melalui penyediaan fasilitas 

keuangan untuk semua perusahaan maupun individu. Bank menyediakan layanan 

keuangan yang komprehensif dibandingkan lembaga keuangan lainnya, bank 

menerima dan mengumpulkan dana dari individu yang ingin memiliki tabungan dan 

menyalurkan pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan. Bank telah menjadi 

elemen penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai negara, misalnya 

pembiayaan terhadap kegiatan perdagangan, jasa, sektor industri dan pertanian, 

serta individu melalui pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek dan layanan 

perbankan lainnya (Alhadab dan Alsahawneh, 2016). 

Laba perbankan dominan dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersih, karena 

pendapatan bunga bersih merupakan pendapatan utama bank yang berasal dari salah 

satu kegiatan utama operasionalnya yaitu kredit (Baek, Cha, dan Lee, 2015). Laba 

yang diproyeksikan oleh profitabilitas mengartikan bahwa laba yang muncul 

berasal dari efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, 

sehingga profitabilitas mengarah pada pengembalian yang lebih tinggi atas 

modal/aset yang digunakan. Keberhasilan bank ditentukan oleh seberapa baik bank 
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membuat keuntungan dalam perjalanan periode keuangan (Adeusi, Kolapo, dan 

Aluko, 2014). Berikut disajikan data mengenai profitabilitas dan margin pendapatan 

bunga, serta total aset dari kategori bank umum konvensional di Indonesia. 

Grafik 1.1 Profitabilitas dan Margin Pendapatan Bunga Bank Umum Konvensional 

2012-2016 (dalam persentase) 

 

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia 

Grafik 1.2 Total Aset Bank Umum Konvensional 2007-2016 (Dalam Milyar) 

  

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia  

Dari grafik 1.1 diatas dapat dilihat dari tahun 2007 sampai tahun 2014 
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Indonesia berubah secara bersama cenderung searah, di tahun 2015 margin 

pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar 5.39% dibandingkan tahun 2014 

sebesar 4.23%, sedangkan profitabilitas mengalami penurunan di tahun 2015 

sebesar 2.32% dibandingkan tahun 2014 sebesar 2.85%. Di tahun 2016 margin 

pendapatan bunga  mengalami peningkatan sebesar 5.63% dibandingkan tahun 

2015 sebesar 5.39%, namun profitabilitas mengalami penurunan di tahun 2016 

sebesar 2.23% dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.32%. Tetapi dilihat dari grafik 

1.2. total aset bank umum konvensional pada tahun 2015 dan 2016 mengalami 

peningkatan, sebesar Rp 5.919.390 milyar tahun 2015 dan Rp 6.475.602 pada tahun 

2016. Keefektifan pendapatan bunga yang dihasilkan dapat dilihat dari margin 

pendapatan bunga terhadap aset produktif bank tersebut dalam menghasilkan 

pendapatan bunga. Padahal margin pendapatan bunga yang lebih tinggi mewakili 

profitabilitas yang lebih tinggi juga dari bank (Islam dan Nishiyama, 2016). 

Menurut penelitian (Ally, 2014) faktor internal bank lebih mempengaruhi 

atas peningkatan atau penurunan profitabilitas bank bersangkutan dibandingkan 

faktor eksternal bank. Indikasi awal bahwa faktor lain yang mempengaruhi 

penurunan profitabilitas saat margin pendapatan bunga naik adalah tingkat beban 

yang dimiliki saat tahun itu terlalu besar yang dapat direpresentasikan atas tingkat 

efisiensi yang dimiliki saat itu (Kristianti dan Yovin, 2016). Beban yang tinggi di 

perusahaan perbankan juga dapat berasal dari tingkat kredit bermasalah disebuah 

bank, karena dalam mengantisipasi kerugian dari kredit bermasalah, bank 

menyisihkan pencadangan dana untuk mengantisipasi munculnya kredit macet 

(Alhadab dan Alsahawneh, 2016). Dari fenomena ini, munculnya indikasi bahwa 
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ada faktor lain yang mempengaruhi penurunan profitabilitas tersebut selain margin 

pendapatan bunga. 

Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang paling besar diperoleh oleh 

bank, karena pokok utama operasional bank salah satunya adalah penyaluran kredit 

yang menghasilkan keuntungan bunga. Maka dari itu pendapatan bunga lebih 

banyak memberikan kontribusi terhadap laba operasional bank dibandingkan 

pendapatan non bunga (Baek, Cha, dan Lee, 2015). 

Bank merupakan perusahaan yang melakukan bisnis di bidang penyediaan 

pembiayaan kepada pihak lain. Keuntungan pembiayaan tersebut  akan 

direpresentasikan oleh pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank. Kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan jumlah biaya bunga dan dalam mengelola 

aset produktif untuk menciptakan keuntungan akan mempengaruhi profitabilitas 

bank (Kristianti dan Yovin, 2016).  

Sebuah bank dikatakan  berkinerja baik jika dapat memperoleh keuntungan 

finansial yang baik dari modal yang diinvestasikannya dalam kegiatan operasional 

bank (Adeusi, Kolapo, dan Aluko, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan (Buchory, 2016)  yang didukung oleh 

penelitian (Purwoko, 2013), (Eng, 2013) serta (Manikam, 2013), dan penelitian 

(Frederick, 2015) yang didukung oleh penelitian (Burki dan Niazi, 2006) 

menyatakan margin pendapatan bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, 

sedangkan dalam penelitian (Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014) margin pendapatan 

bunga tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 
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Persaingan perbankan yang semakin kuat dan perubahan lingkungan 

keuangan juga mendorong perbankan untuk menghasilkan pendapatan yang 

maksimal dari pendapatan non bunga (Ismail, Hanif, Choudhary, dan Ahmad, 

2015). Namun disisi lain, pendapatan non bunga yang utamanya berasal dari 

layanan bank memiliki beban yang besar bagi bank (Ozen dan Tetik, 2014). 

Dalam operasionalnya, bank masih bergantung sekali pada sumber daya 

pendapatan yang dihasilkan dari bunga namun keuntungan tersebut biasanya 

banyak dikurangi oleh beban yang berasal dari pendapatan non bunga. Dengan 

beban yang biasa dihasilkannya besar, maka bank harus lebih dapat mengontrol 

beban yang dihasilkan dari pendapatan non bunga tersebut (Baek, Cha, dan Lee, 

2015).  

Jika beban operasional terkendali dan dikelola secara efisien dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bank bersangkutan (Frederick, 

2015).Beban ini biasanya dicerminkan dari tingkat efisiensi, tingkat efisiensi bank 

diukur berdasarkan total beban operasional terhadap total pendapatan 

operasionalnya. Jadi penekanan terhadap beban operasional dapat menciptakan 

tingkat efisiensi yang baik bagi bank bersangkutan (Buchory, 2015). Saat bank 

dalam kondisi efisien berarti profitabilitas saat itu mengalami peningkatan 

(Dawood, 2014). Kontrol yang lemah dari manajemen bank dalam mengontrol 

biaya overhead akan menyebabkan tingkat efisiensi bank dapat memburuk (Owusu, 

Mensah, Crabbe, dan Antwi, 2015). 
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Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bagaimana bank menggunakan 

faktor operasionalnya dan untuk mengukur keuntungan kualitas manajemen yang 

dapat dilihat dari efisiensi yang dilakukan oleh bank tersebut. Hal inilah alasan 

tingkat efisiensi tersebut berpengaruh terhadap kinerja bank yang bersangkutan 

(Lelissa, 2014). Biaya operasional menunjukkan biaya overhead (biaya operasional 

bank), termasuk gaji serta tunjangan, perlengkapan kantor, dan biaya lain yang 

berkaitan dengan operasional bank bersangkutan. Maka dari itu beban operasional 

yang dimiliki bank mempengaruhi profitabilitas yang didapatkan oleh bank yang 

bersangkutan (Kristianti dan Yovin, 2016).  

Dalam penelitian (Dawood, 2014) yang didukung oleh penelitian (Ramadan, 

Kilani, dan Kaddumi, 2011) dan (Frederick, 2015) yang didukung oleh penelitian 

(Oladele, Sulaiman, dan Akeke, 2012) menyatakan tingkat efisiensi berpengaruh 

negatif terhadap profitabilitas, penelitian ini berbeda dengan penelitian (Owusu 

et.al., 2015) yang didukung oleh penelitian (Teker D., Teker S., dan Sonmez, 2011) 

dan menyatakan bahwa tingkat efisiensi  memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

Penurunan kinerja perbankan juga diikuti oleh peningkatan risiko, yaitu 

sebuah kemungkinan yang berpotensi terjadi dengan dampak negatif berupa efek 

kerugian atau tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bank tersebut (Bejaoui 

dan Bouzgarrou, 2016). Salah satu risiko yang sering terjadi di bank berasal dari 

kredit, karena kredit adalah investasi terbesar dan sumber pendapatan terbesar yang 

didapatkan oleh bank melalui bunga kredit. (Buchory, 2015).  
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Risiko kredit ini menggambarkan kemampuan bank untuk menjaga risiko 

pembayaran pinjaman oleh debitur. Setelah kredit diberikan, bank harus memantau 

penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur untuk memenuhi 

kewajiban mereka untuk menghindari risiko kredit, karena risiko kredit tersebut 

akan menyebabkan kerugian bagi bank (Kristianti dan Yovin, 2016).  

Untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi tersebut, bank 

mencadangkan dana penyisihan yang disebut dengan Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengantisipasi kerugian atas munculnya kredit 

macet (Alhadab dan Alsahawneh, 2016). 

Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank memiliki tingkat 

kebangkrutan yang tinggi, karena tingginya kredit bermasalah dapat mengakibatkan 

munculnya risiko kerugian (Opoku, Angmor, dan Boadi, 2016). 

Salah satu penyebab sering terjadinya kredit bermasalah adalah kurang 

patuhnya manajemen dalam mematuhi prinsip-prinsip pemberian kredit, yakni: 

karakter, modal, kapasitas, agunan, dan kondisi pemohon pinjaman. Hal ini akan 

berdampak negatif pada kemudian hari untuk bank (Lata, 2014).  

Kredit bermasalah muncul ketika kewajiban debitur kepada bank 

mengalami tunggakan yang berpotensi memunculkan kredit macet, hal ini menjadi 

risiko bagi bank bersangkutan. Untuk mengurangi risiko tersebut bank menyisihkan 

sejumlah dana untuk mengantisipasi munculnya kerugian dari masalah tersebut, 

tindakan ini akan menguragi profitabilitas bank di tahun tersebut (Alhadab dan 

Alsahawneh, 2016).   
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 Penelitian (Frederick, 2015) yang didukung oleh penelitian (Ongore dan 

Kusa, 2013), (Samina dan Ayub, 2013), serta (Davydenko, 2011), dan penelitian 

(Opoku, Angmor, dan Boadi, 2016) yang didukung oleh penelitian (Kargi, 2011) 

menyatakan kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, 

sedangkan dalam penelitian  (Buchory, 2016) yang didukung oleh penelitian 

(Oktaviantari, Eka, dan Wiagustini, 2013) menyatakan kredit bermasalah 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Perbedaan penelitian (Frederick,2015) dan (Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014) 

dengan penelitian ini adalah sampel, sampel yang digunakan dalam penelitian 

(Frederick, 2015) adalah bank komersial yang ada di Uganda, dan sampel penelitian 

(Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014) adalah deposit bank dan development bank di 

Tunisia. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel bank umum 

konvensional yang memiliki modal inti diatas Rp 5.000.000.000,00- atau bank yang 

digolongkan dalam bank buku 3 dan buku 4, karena berdasarkan data Statistik 

Perbankan Indonesia tahun 2016 sebesar 82% aset perbankan di Indonesia berasal 

dari bank buku 3 dan buku 4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah, tiga 

variabel ini ada secara bersamaan dalam penelitian (Frederick,2015), (Bejaoui dan 

Bouzgarrou, 2014), dan (Buchory, 2016). Penelitian-penelitian tersebut 

menggunakan beberapa variabel-variabel lain yang sama antara 3 penelitian 

tersebut yaitu variabel likuiditas dan variabel kecukupan modal serta variabel indek 

harga konsumen, tetapi dalam penelitian ini tidak menggunakan beberapa variabel 
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tersebut sehingga penelitian ini menghasilkan model penelitian yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel likuiditas dan variabel indek 

harga konsumen didalam penelitian (Frederick, 2015) menjelaskan bahwa 

banyaknya pengaruh yang kontradiktif diantara penelitian-penelitian terdahulu 

yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian tersebut. Hal ini juga terjadi 

dalam penelitian (Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014) yang menjelaskan bahwa hasil 

penelitian dari variabel likuiditas dan variabel kecukupan modal memiliki hasil 

yang kontradiktif dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dan dalam penelitian 

(Buchory, 2016) menjelaskan variabel likuiditas dan variabel kecukupan modal 

memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas serta bertentangan 

dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang tertera diatas serta 

penelitian-penelitian terdahulu, penyusun akan melakukan penelitian mengenai 

profitabilitas yang lebih mendalam dengan judul “ Pengaruh Margin Pendapatan 

Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada penilitian ini adalah : 

1. Apakah faktor margin pendapatan bunga berpengaruh terhadap 

profitabilitas ? 

2. Apakah faktor tingkat efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas ? 

3. Apakah faktor kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas ? 
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4. Apakah faktor margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit 

bermasalah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini berfokus pada industri keuangan subsektor perbankan 

konvensional di Indonesia dengan menggunakan variabel margin pendapatan 

bunga, tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah yang memiliki data keuangan, 

perusahaan dengan tahun tutup buku 31 desember dengan periode 2012-2016, serta 

konsisten dalam melakukan pelaporan keuangan selama tahun penelitian. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, 

dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas ini memiliki beberapa tujuan, yaitu

 : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh margin pendapatan bunga 

terhadap profitabilitas. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat efisiensi terhadap 

profitabilitas. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap 

profitabilitas. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh margin pendapatan bunga, 

tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah secara simultan terhadap 

profitabilitas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mengenai pengaruh margin pendapatan bunga, tingkat 

efisiensi, dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas ini mempunyai beberapa 

manfaat antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi bagi pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan terbaik dalam peningkatan 

profitabilitas dengan mempertimbangkan margin pendapatan bunga, 

tingkat efisiensi dan kredit bermasalah. 

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi investor untuk menambah kajian 

serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan atau referensi bagi 

mahasiswa atau pembaca lain yang berminat atau ingin membahas 

mengenai margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit 

bermasalah serta profitabilitas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan diuraikan sebagai berikut : 

• Bab I : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai isi penelitian ini, 

menjelaskan atau menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

• Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan mengenai landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penulisan, dan sistematika 

penulisan. 
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• Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini berisikan mengenai tentang jenis 

dan sumber data, populasi dan penentuan sampel, metode operasional 

variabel, dan teknik analisi data. 

• Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai 

analisis data dan pembahasan terhadap hasil pengumpulan data dan 

pengolahan data penelitian. 

• Bab V : Kesimpulan, bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk 

penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan mengenai pemaparan teori-teori yang akan 

digunakan peneliti dan landasan serta referensi dalam penelitian ini. Bab ini terdiri 

dari uraian teori sinyal, teori mengenai margin pendapatan bunga, teori mengenai 

tingkat efisiensi serta teori mengenai kredit bermasalah. Bab ini juga menguraikan 

pengembangan hipotesis dan perkembangan dari penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit 

bermasalah terhadap profitabilitas. 

2.1.1 Signalling Theory 

 Teori sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

melalui tindakan dan komunikasi, perusahaan mengadopsi sinyal-sinyal untuk 

mengungkapkan atribut yang tersembunyi yang diperuntungkan bagi pemangku 

kepentingan. Salah satu tindakan dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan 

adalah memberikan laporan keuangan (Melewar, 2008:100). Dorongan perusahaan 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal ini dikarenakan 

adanya asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal 

(Brigham dan Houston, 2001:36).  

 Asimetri informasi adalah sebuah kondisi dimana suatu pihak memiliki 

informasi yang lebih banyak dari pihak lain. Asimetri informasi terjadi 

diperusahaan dikarenakan manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak 

informasi mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibandingkan pihak 
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eksternal, kurangnya informasi bagi pihak eksternal menyebabkan mereka sulit 

untuk menilai prospek perusahaan (Kodrat dan Herdinata, 2009:16). Sinyal dari 

informasi laporan keuangan tersebut berguna untuk membedakan kualitas dari tiap-

tiap perusahaan (Scott, 2012:474). Agar sinyal tersebut efektif, maka harus 

dipersepsikan secara baik oleh pengguna sinyal tersebut (Hartono, 2005:38). 

 Untuk mengurangi asimetri informasi tersebut perusahaan menggunakan 

sinyal, sinyal yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa laporan keuangan, 

informasi kebijakan dan informasi lainnya yang diberikan oleh manajemen 

perusahaan (Estiyanti dan Gerianta, 2012:5). 

2.1.2. Bank 

 Bank didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Zahiruddin, 

2013:6). 

 Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang perbankan 

yang telah diubah menjadi Undang-Undang tahun 1998, yang menjelaskan 

pengertian bank sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan memiliki 

kegiatan pokok dengan 3 fungsi pokok, sebagai berikut : 

• Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk. 

• Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usaha. 
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• Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran 

dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai jasa lainnya di bidang 

keuangan, diantaranya inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit 

box, jual beli surat berharga, dan sebagainya. 

Selain fungsi-fungsi umum di atas, bank juga memiliki fungsi khusus 

(Zahiruddin, 2013:11), antara lain : 

• Agent of trust, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan, karena dasar 

utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. 

• Agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi di suatu negara.  

• Agent of services, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa 

perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti 

kartu kredit, kartu debit, ATM, dan sebagainya. 

Setiap bank memiliki klasifikasi tersendiri (Zahiruddin, 2013:8), klasifikasi 

bank antara lain : 

• Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya 

a. Bank Sentral, yaitu betugas untuk mengatur kebijakan dalam bidang 

keuangan (moneter) dan pertumbuhan perekenomian. 

b. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 
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c. Bank Perkreditan rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang 

lainnya. 

d. Bank Umum yang khusus melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu 

melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk 

mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan 

ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan 

pembangunan perumahan. 

• Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya 

a. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan 

berdasarkan Undang-Undang. 

b. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang didirikan dan menjalankan usaha 

golongan pengusaha tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri 

Keuangan. 

c. Bank Campuran, yaitu bank yang didirikan bersama-sama oleh satu atau 

lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh 

WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan satu atau lebih yang 

berkedudukan di luar negeri. 

d. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik pemerintah daerah, 

e. Bank Syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan 

berdasarkan Syariah Islam. 
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• Jenis Bank Menurut Status dan Kedudukannya 

a. Bank Devisa, adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat 

melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan 

dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. 

Dengan demikian, bank devisa dapat melayani secara langsung 

transaksi-transaksi skala internasional. 

b. Bank Non-Devisa, adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa 

yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi didalam negeri. Bank 

umum non-devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa 

setelah memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain volume usaha 

minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan 

kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja 

yang berpengalaman dalam valuta asing. 

2.1.3. Profitabilitas Bank 

 Profitabilitas adalah sebuah kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu (Zahiruddin, 2013:178). Profitabilitas menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aset atau modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001:35). 

 Laba yang dihasilkan menjadi tujuan utama sebuah perusahaan dibentuk, 

maka dari itu keefektifitasan sebuah laba yang diperlihatkan oleh profitabilitas 

menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen. (Adeusi, 

Kolapo, dan Aluko, 2014).  
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 Profitabilitas menurut (Gitman, 2012:79-82) dapat dihitung dengan rasio-

rasio berikut, antara lain: 

1. Gross Profit Margin (GPM), rasio ini mengukur berapa besar persentase 

pendapatan sebelum pajak yang diperoleh dari setiap penjualan. 

GPM =  
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 

2. Net  Profit  Margin (NPM), rasio  ini  mengukur  berapa  besar  persentase  dari 

penjualan setelah bunga dan pajak. 

NPM = 
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
 

3. Earning  Per  Share (EPS), rasio  ini  mengukur  tingkat  profitabilitas  atau 

keuntungan dari tiap satuan lembar saham. 

EPS = 
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Profitabilitas juga dapat diukur menggunakan Return On Assets (ROA) 

berdasarkan penelitian terdahulu (Frederick, 2015), (Bejaoui dan Bouzgarrou, 

2014), (Boadi et.al., 2016), (Lelissa, 2014), (Owusu et.al., 2015), (Adeusi et.al., 

2014), (Dawood, 2014), (Alhadab dan Alsahawneh, 2016), (Buchory, 2015), dan 

(Buchory,2016). Rasio ini juga ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu 

pengukuran profitabilitas (Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP 14 

Desember 2001). 

Return  On  Assets (ROA) merupakan rasio yang mengukur keefektifitasan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan asset yang tersedia. 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
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 Menurut (Islam dan Nishiyama, 2016), dan (Opoku et.al., 2016) 

profitabilitas diukur menggunakan Return On Common Equity (ROE). Rasio ini 

juga ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu pengukuran profitabilitas 

(Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP 14 Desember 2001). Return   On   

Common   Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

pengembalian yang diperoleh atas modal yang dimiliki perusahaan. 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan Return On Assets 

(ROA). Karena rasio ROA mengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap 

setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan dan dapat mengukur keberhasilan 

manajemen dalam pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

memperoleh laba. 

2.1.4. Margin Pendapatan Bunga 

 Pendapatan utama operasional bank adalah pendapatan bunga. Pendapatan 

bunga ini sebagian besar adalan dari kegiatan penyaluran kredit. Pendapatan bunga 

memberikan kontribusi besar terhadap laba yang didapatkan oleh bank (Baek et.al., 

2015). Keefektifan pendapatan bunga ini direpresentasikan melalui pendapatan 

bunga bersih yang didapatkan terhadap total aset produktif dalam mendapatkan 

pendapatan tersebut (Frederick, 2015).  Semakin tinggi margin pendapatan bunga 

ini, semakin efektif bank menggunakan aset produktif dalam menghasilkan 

pendapatan tersebut (Islam dan Nishiyama, 2016). 

 Margin pendapatan bunga yang meningkat juga dapat memberikan dampak 

positif terhadap bank bersangkutan, peningkatan margin pendapatan bunga tersebut 
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berarti selisih pendapatan bunga menghasilkan peningkatan laba dan modal yang 

dapat dijadikan untuk mendukung atau meningkatkan penyaluran kredit (Buchory, 

2016). 

 Berdasarkan penelitian terdahulu, margin pendapatan bunga dapat diukur 

dengan 2 rasio, antara lain: 

1. Net Interest Margin (NIM), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pendapatan bunga yang didapatkan dalam menggunakan aset produktifnya 

untuk mendapatakan pendapatan tersebut (Buchory, 2016). Rasio ini juga 

didefinisikan oleh (Riyadi, 2006:21) dan sesuai dengan (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.3/30/DPNP 14 Desember 2001) bahwa margin pendapatan bunga 

diukur menggunakan rasio ini. 

NIM = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 

2. Total Interest Income Over Total Loan (TITL), rasio ini digunakan untuk 

mengukur persentase pendapatan bunga terhadap total kredit yang ada dibank 

bersangkutan (Islam dan Nishiyama, 2016). Rasio ini juga didefinisikan dalam 

penelitian (Widyastuti, Tri, dan Mandangie, 2010) dan (Margaretha dan Zai, 

2013). 

TITL = 
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑎𝑛𝑠
 

Peneliti memilih menggunakan Total Interest Income Over Total Loan (TITL) 

sebagai pengukuran dari margin pendapatan bunga, karena rasio ini mencerminkan 

seberapa besar pendapatan bunga yang didapatkan bank dari salah satu kegiatan 

utama operasionalnya yaitu kredit. Jadi TITL memperlihatkan keuntungan bunga 
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yang didapatkan oleh bank dari penyaluran kredit yang dilakukannya, semakin 

besar rasio ini berarti semakin efektif penyaluran kredit yang dilakukan bank dalam 

mendapatkan bunga tersebut. 

2.1.5. Tingkat Efisiensi 

Menurut (Pareto dan Koopmans, 1950) efisiensi adalah suatu keadaan, 

dimana tidak ada alternatif alokasi sumber daya yang dapat membuat satu pihak 

menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain, jadi saat satu pihak lebih baik maka 

pihak lain akan terlihat lebih buruk dibandingkan pihak yang baik tersebut, atau 

perusahaan dikatakan efisien bila menghasilkan lebih banyak output dengan jumlah 

input yang sama atau dengan menurunkan penggunaan input dengan hasil ouput 

yang sama.  

Menurut (Hasibuan, 1994:7) efisiensi adalah suatu hal yang dicapai dalam 

menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. 

Bank yang efisien menunjukkan margin biaya operasionalnya terhadap 

pendapatan operasional berselisih relatif jauh, yang artinya bank menggunakan 

faktor operasionalnya secara lebih optimal untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar. Pengontrolan terhadap biaya operasional yang lebih rendah dapat 

menciptakan tingkat efisiensi yang lebih baik (Buchory, 2015). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, tingkat efisiensi dapat diukur 

menggunakan 2 rasio, antara lain: 

1. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), rasio ini untuk mengukur 

beban yang digunakan dalam mendapatkan keuntungan (Buchory, 2016). Rasio 
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ini juga didefinisikan oleh (Frederick, 2015), (Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014), 

(Owusu et.al., 2015), (Dawood, 2014), dan (Buchory, 2015), serta ketentuan 

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat efisiensi dalam 

(Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP 14 Desember 2001) 

BOPO = 
Beban operasional

Pendapatan operasional
 

2. Operating Expenses to Total Deposits (OETD), rasio ini untuk mengukur 

persentase beban yang dikeluarkan oleh bank terhadap simpanan yang dimiliki 

bank (Boadi dan Lartey, 2016). Rasio ini juga didefinisikan oleh (Avkiran dan 

Cai, 2012) dan (Gunsel, 2007). 

OETD = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑠
 

Peneliti memilih menggunakan Beban Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) untuk mengukur tingkat efisiensi, karena memperlihatkan seberapa besar 

manfaat yang dihasilkan dari beban yang telah dikeluarkan dalam menghasilkan 

keuntungan. Jadi BOPO dapat memperlihatkan apakah beban yang dikeluarkan 

efisien dalam menghasilkan keuntungan. 

2.1.6. Kredit Bermasalah 

Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar yang didapatkan oleh bank 

melalui bunga yang dihasilkannya, maka dari itu kredit yang memiliki performa 

buruk harus selalu dijaga agar tidak berdampak negatif terhadap profitabilitas bank 

(Buchory, 2015). 

Menurut Bank Indonesia kredit bermasalah adalah kredit  yang 

berkolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet(Peraturan Bank Indonesia 
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No.17/11/PBI/2015 Pasal 1 NO.26). Kredit macet akan meningkatkan Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang akan mengurangi profitabilitas bank pada 

tahun tersebut (Frederick, 2015). 

 Kredit bermasalah dapat diukur menggunakan rasio Non Performing Loan 

to Total Loans (NPL). NPL adalah rasio yang memperlihatkan kualitas kredit 

berdasarkan jumlah kredit dengan kolektibilitas kredit bermasalah (Kurang Lancar, 

Diragukan, dan Macet) terhadap keseluruhan total kredit yang disalurkan oleh bank. 

NPL dapat dihitung dengan dua cara pengukuran berdasarkan (Surat Edaran Bank 

Indonesia No.7/10/DPNP 31 Maret 2015), yaitu : 

a) NPL Gross 

NPL gross adalah kredit bermasalah yang dihitung secara gross (tidak 

dikurangi CKPN). 

   NPL Gross = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

b) NPL Net 

NPL net adalah kredit bermasalah yang dihitung dengan cara kredit 

bermasalah dikurangi dengan CKPN. 

   NPL Net = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ−𝐶𝐾𝑃𝑁 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 

  NPL yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL net. Jadi rasio ini 

mencerminkan seberapa besar kredit bermasalah yang ada dibank terhadap total 

kredit yang diberikannya, semakin besar rasio ini berarti kredit bermasalah di 

sebuah bank bersangkutan dalam kondisi tinggi dan sebaliknya (Bejaoui dan 

Bouzgarrou, 2014). 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Sumber : Data diolah penulis (2017) 

Independen Dependen

Margin Pendapatan Bunga Positif Signifikan

Tingkat Efisiensi Negatif Signifikan

Kredit Bermasalah Negatif Signifikan

Margin Pendapatan Bunga Positif Signifikan

Tingkat Efisiensi Negatif Signifikan

Kredit Bermasalah Negatif Signifikan

Tingkat Efisiensi Tidak Berpengaruh

Kredit Bermasalah Positif Signifikan

Tingkat Efisiensi Positif Signifikan

Kredit Bermasalah Negatif Signifikan

5

George Owusu-

Antwi, Lord 

Mensah, Margret 

Crabbe, dan James 

Antwi

2015

Determinants of Bank Performance in 

Ghana, the Economic Value Tingkat Efisiensi Profitabilitas Positif Signifikan

Tingkat Efisiensi Tidak Berpengaruh

Kredit Bermasalah Negatif Signifikan

Margin Pendapatan Bunga Positif Signifikan

Kredit Bermasalah Tidak Berpengaruh

8 Usman Dawood 2014

Factros Impacting Profitability Of 

Commercial Bank In Pakistan For The 

Period Of (2009-2012)

Tingkat Efisiensi Profitabilitas Negatif Signifikan

9

Mohammad 

Alhadab dan Saba 

Alsahawneh

2016

Loan Loss Provision and the 

Profitability of Commercial Banks: 

Evidence from Jordan

Kredit Bermasalah Profitabilitas Negatif Signifikan

10

Richard Takyi 

Opoku, Peter 

Lawer Angmor, 

dan Lawrence 

Asare Boadi

2016
Credit Risk and Bank Profitability: 

Evidence from Ghana Stock Exchange
Kredit Bermasalah Profitabilitas Negatif Signifikan

Tingkat Efisiensi Negatif Signifikan

Kredit Bermasalah Tidak Berpengaruh

Margin Pendapatan Bunga Tidak Berpengaruh

Tingkat Efisiensi Negatif Signifikan

Kredit Bermasalah Positif Signifikan

12
Herry Achmad 

Buchory
2016

Determinants Banking Profitability In 

Indonesian Regional Development Bank
Profitabilitas

11
Herry Achmad 

Buchory
2015

Banking Intermediation, Operational 

Efficiency And Credit Risk In The 

Banking Profitability

Profitabilitas

7

Md. Shahidul 

Islam dan Shin-Ichi 

Nishiyama

2016

The Determinants of Bank Profitability: 

Dynamic Panel Evidence from South 

Asian Countries

Profitabilitas

6

Stephen 

Oluwafemi 

Adeusi, Funso 

2014

Determinants Of Commercial Banks' 

Profitability Panel Evidence From 

Nigeria

Profitabilitas

3

Eric Kofi Boadi, 

Yao Li, dan Victor 

Curtis Lartey

2016

Role of Bank Specific, Macroeconomic 

and Risk Determinants

of Banks Profitability: Empirical 

Profitabilitas

4
Tesfaye Boru 

Lelissa
2014

The Determinants of Ethiopian 

Commercial Banks Performance
Profitabilitas

1
Nsambu Kijjambu 

Frederick
2015

Factors Affecting Performance of 

Commercial Banks in Uganda -A Case 

for Domestic Commercial Banks

Profitabilitas

2

Raoudha Béjaoui 

dan Houssam 

Bouzgarrou

2014
Determinants of Tunisian Bank 

Profitability
Profitabilitas

HasilNo Peneliti Tahun Judul
Variabel
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2.3. Kerangka Pemikiran  

Kerangka penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting (Sugiyono, 2010:60). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penilitian 

 

Sumber : Data diolah penulis (2017) 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan margin pendapatan bunga dengan profitabilitas 

Bank-bank dominan mengandalkan pendapatannya dari pendapatan yang 

berasal dari bunga, karena bank pada dasarnya memiliki sumber utama 

pendapatannya berasal dari bunga kredit yang disalurkannya. Margin pendapatan 

bunga digambarkan dari pendapatan bunga terhadap total aset produktif bank 

bersangkutan, jadi memperlihatkan hasil keuntungan dari aset produktif yang 

dimiliki oleh bank (Frederick, 2015).  
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Berdasarkan teori sinyal mengindikasikan bahwa bank yang memperoleh 

keuntungan bunga yang baik dari modal yang diinvestasikannya dalam 

operasionalnya merupakan bank yang berkinerja baik, jadi investor akan menilai 

bahwa bank tersebut memberikan imbalan yang tinggi atas modal yang 

diinvestasikan atau yang akan diinvestasikan oleh investor berdasarkan kinerja bank 

tersebut dari segi keuntungan (Adeusi et.al., 2014).  

Setiap kenaikan margin pendapatan bunga akan menyebabkan profitabilitas 

yang didapatkan bank semakin baik (Islam dan Nishiyama, 2016). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis pertama sebagai 

berikut : 

H01 : Margin pendapatan bunga tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

Ha1 : Margin pendapatan bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

2.4.2 Hubungan tingkat efisiensi dengan profitabilitas 

 Tingkat efisiensi berguna untuk melihat bagaimana bank menggunakan 

faktor operasionalnya serta untuk mengukur keuntungan kualitas manajemen yang 

terlihat dari efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Lelissa, 2014). 

Tingkat efisiensi ini dapat dilihat dari beban yang dikeluarkan dalam melaksanakan 

kegiatan operasional bank terhadap pendapatan yang didapatkan bank, nilai rasio 

efisiensi yang tinggi mengartikan bahwa bank kurang efisien atau tingkat efisiensi 

berada pada level rendah. Hal ini akan mempengaruhi secara langsung profitabilitas 

bank tersebut (Owusu, Mensah, Crabbe, dan Antwi, 2015).  
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Berdasarkan teori sinyal, bank yang berada dalam kondisi efisien berarti 

memiliki kinerja yang baik dalam manajemen biayanya dibandingkan bank yang 

berada dalam kondisi inefisien. Jadi investor dapat melihat bank mana yang 

memberikan lebih banyak keuntungan, karena bank dengan kondisi efisien 

memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank kondisi 

inefisiensi atau nilai rasio efisiesinya dibawah bank tersebut, dan akhirnya akan 

mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh investor (Frederick, 2015). 

Nilai rasio efisiensi yang tinggi mencerminkan pengontrolan dalam beban 

operasional yang buruk oleh manajemen, namun jika pengontrolan beban 

operasional dapat dikelola secara baik dapat membuat bank tersebut memiliki 

profitabilitas yang lebih tinggi. Jadi bank yang memiliki nilai rasio efisiensi yang 

rendah dibandingkan bank lain memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

bank lain (Frederick, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis 

kedua sebagai berikut : 

H02 : Tingkat efisiensi tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ha2 : Tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

2.4.3. Hubungan kredit bermasalah dengan profitabilitas 

 Pinjaman atau pembiayaan melalui kredit oleh bank merupakan sumber 

utama pendapatan bank (Boadi, et.al., 2016). Peningkatan kredit bermasalah salah 

satunya didorong oleh buruknya pengontrolan kredit oleh pihak manajemen, serta 

diakibatkan oleh manajemen yang kurang patuh atas peraturan yang ditetapkan 

dalam kegiatan pemberian kredit kepada debitur. Kredit bermasalah yang tinggi 
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dapat menurunkan pendapatan bunga yang didapatkan dikarenakan adanya 

tunggakan bunga yang didapatkan oleh bank, serta bank melalukan penyisihan dana 

atas kredit bermasalah yang muncul dalam mengantisipasi munculnya kredit macet 

atau kredit yang tak tertagih. Hal ini lah yang dapat mengurangi profitabilitas bank 

ditahun tersebut (Opoku, Angmor, dan Boadi, 2016). 

Berdasarkan teori sinyal, kredit bermasalah yang tinggi dapat menurunkan 

profitabilitas bank tersebut sehingga investor mempersepsikan bahwa bank tersebut 

akan membuat kerugian atau imbalan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan 

oleh investor, karena profitabilitas yang turun akan menurunkan dividen yang 

dibagikan (Frederick, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis 

ketiga sebagai berikut : 

H03 : Kredit bermasalah tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ha3 : Kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

2.4.4. Hubungan Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit 

Bermasalah terhadap Profitabilitas 

H04 : Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit Bermasalah tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas 

Ha4 : Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit Bermasalah 

berpengaruh terhadap Profitabilitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dimaksud penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia (Sukmadinata, 2006:72). Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, 

kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka (Sugiyono, 2013). 

3.2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian dapat disimpulkan (Sugiyono, 2013). Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum. 

3.3. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang memiliki 

karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan bank umum konvensional di Indonesia. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2013). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria 
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tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan untuk 

menentukan sampel adalah : 

1. Bank umum konvensional yang memiliki modal inti diatas Rp 

5.000.000.000,00- atau bank yang termasuk dalam bank buku 3 dan bank 

buku 4 sesuai peraturan Bank Indonesia. 

2. Memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan secara berurutan. 

3.4. Sumber Data 

 Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi dokumen 

yang tersedia di website perusahaan bersangkutan ataupun sumber resmi lainnya. 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, tetapi melalui sebuah media perantara (Sugiyono, 2013). 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan bank umum konvensional pada periode 2012-2016 yang dipublikasikan 

diwebsite perusahaan bersangkutan atau sumber resmi lainnya.  

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 3.5.1. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri atas variabel terikat 

dan variabel bebas. 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 
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(Suyigono, 2013).  Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas. 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat (Suyigono, 2013). Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Margin Pendapatan Bunga 

2. Tingkat Efisiensi 

3. Kredit Bermasalah 

3.5.2. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.2.1. Profitabilitas 

 Didalam penelitian ini digunakan rasio Return On Assets (ROA) 

sebagai ukuran dari profitabilitas tersebut.  

   ROA = 
Laba sebelum pajak

Rata−rata total aktiva
 

 Data laba kotor diambil dari  laba sebelum dikurangi pajak, laba 

yang dimaksud telah dikurangi beban. Data rata-rata total aktiva didapatkan 

dari laporan posisi keuangan perusahaan bersangkutan. Data rata-rata total 

aktiva dihitung berdasarkan total bulan dalam setahun karena laporan 
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keuangan yang digunakan laporan keuangan per 31 desember sesuai dengan 

(Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP 14 Desember 2001). 

 Laba kotor  = Laba sebelum pajak 

Rata-rata total aktiva = Rata-rata Jumlah keseluruhan aset yang 

dimiliki  

 3.5.2.2. Margin Pendapatan Bunga 

 Didalam penelitian ini peneliti menggunakan Total Interest Income 

Over Total Loan  (TITL) sebagai ukuran dari margin pendapatan bunga. 

  TITL = 
Pendapatan bunga

Total Kredit
 

 Data pendapatan bunga diambil dari pendapatan bunga yang berasal 

dari kredit dan belum dikurangi oleh beban bunga yang ada di catatan atas 

laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Data total kredit didapatkan 

dari jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan oleh bank, data ini berasal 

dari  laporan posisi keuangan perusahaan bersangkutan. 

Pendapatan Bunga = Pendapatan Bunga dari kredit 

Total Kredit   = Jumlah keseluruhan kredit yang disalurkan 
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3.5.2.3 Tingkat Efisiensi 

 Didalam penelitian ini peneliti menggunakan Beban Operasional 

Pendapatan Operasioanl (BOPO) sebagai ukuran dari tingkat efisiensi. 

  BOPO = 
Beban operasional

Pendapatan operasional 
 

 Data beban operasional dan data pendapatan operasional didapatkan 

dari laporan laba/rugi perusahaan bersangkutan.  

 Beban Operasional  = Jumlah keseluruhan beban   

     operasional 

Pendapatan Operasional =Jumlah keseluruhan pendapatan 

operasional 

3.5.2.4 Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah diukur menggunakan Non Performing Loans to 

Total Loans (NPL). 

 NPL Net = 
(Kurang Lancar+Diragukan+Macet)−CKPN

Total kredit
 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut, data kredit kategori 

Non Performing Loan didapatkan dari penjumlahan kredit yang 

berkolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, komponen ini berasal 

dari catatan atas laporan keuangan perusahaan bersangkutan. Data Non 

Performing Loan tersebut telah dikurangi agunannya atau disebut dengan 

NPL Net. Data total kredit didapatkan dari jumlah keseluruhan kredit yang 

diberikan oleh perusahaan bersangkutan. 
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Non Performing Loan = (Kredit kurang lancar + Kredit diragukan +       

Kredit macet)-CKPN 

Total Kredit = Total keseluruhan kredit yang diberikan 

 Dengan variabel diatas, peneliti rangkum dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Definisi Pengukuran 
Skala 

Pengukuran 

1 
Profitabilitas 

(ROA) 

Kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba 

bersih dari kegiatan 

yang dilakukan 

perusahaan berdasarkan 

asset yang dimilikinya 

 ROA = (Laba sebelum 

pajak)/(Total keseluruhan 

aset yang dimiliki) 

Rasio 

2 

Margin 

Pendapatan 

Bunga 

(TITL) 

Gambaran efektifitas 

bank dalam 

menghasilkan 

pendapatan bunga dari 

kredit yang dimilikinya 

untuk mendapatkannya 

TITL = (Pendapatan Bunga 

dari kredit)/(Total 

keseluruhan kredit yang 

disalurkan) 

Rasio 

3 

Tingkat 

Efisiensi 

(BOPO) 

Penggunaan faktor 

operasional dalam 

menghasilkan 

keuntungan dengan 

membandingkan biaya 

terhadap pendapatan 

operasional yang 

didapatkan 

BOPO= (Jumlah 

Keseluruhan Beban 

Operasional)/(Keseluruhan 

Pendapatan Operasional) 

Rasio 

4 

Kredit 

Bermasalah 

(NPL) 

Menunjukkan seberapa 

besar kredit bermasalah 

terhadap kredit yang 

disalurkan 

NPL Net= (Kredit Kurang 

Lancar+Kredit 

Diragukan+Kredit Macet)-

CKPN/(Total kredit yang 

diberikan) 

Rasio 

Sumber data : data disusun oleh penulis (2017) 
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3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1.  Statisik Deskriptif 

  Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range (Ghozali, 2013:19).  Mean digunakan untuk 

mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari 

rata-rata. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data 

yang bersangkutan, sedangkan minimum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terkecil data yang bersangkutan (Winarno, 2011). 

3.6.2. Uji Data 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang 

didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam 

statistik parametrik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode 

yaitu melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera (Widarjono, 2009). 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera. 

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Winarno 

W. W., 2011) :  

1. Menentukan H0 dan Ha dimana hipotesis yang akan diuji yaitu : 

- H0: Nilai uji berdistribusi normal 

- Ha: Nilai uji tidak berdistribusi normal 
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2. Menghitung P-Value. 

3. Mengambil keputusan dengan kriteria berikut : 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≤ 0.05 

Solusi data sampel yang tidak berdistribusi normal adalah 

memperpanjang periode penelitian agar mendapatkan data yang lebih 

banyak. Jika data tersebut masih tidak berdistribusi normal dapat 

menggunakan populasi sebagai data untuk penelitian, karena semakin 

banyak data yang diteliti dalam sebuah penelitian, maka data tersebut akan 

lebih berpeluang mendekati data yang berdistribusi normal (Lind, Marchal, 

dan Wathen, 2007). 

 3.6.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya 

hubungan linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan 

terjadi pada persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu 

variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011). 

Menurut Mulyono (2006:264) pada umumnya hubungan antara variabel 

bebas adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan 

deviasi standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas 

sama sekali. Dilanjutkan Mulyono (2006) akibat selanjutnya, statistika t 

cenderung makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan 

berbeda dari nol. Identifikasi terdapat gejala multikolinieritas dapat 

diketahui menggunakan Analisa correlation matrix. Apabila nilai korelasi 
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antara satu variabel dengan variabel lainnya kurang dari 0.85, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas (Winarno, 

2011). 

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Winarno, 

2011) : 

1. Menentukan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini 

adalah: 

- H0: Tidak ada gejala multikolinieritas 

- Ha: Ada gejala multikolinieritas 

2. Menghitung nilai koefisien antar variabel 

3. Mengambil keputusan dengan kriteria berikut : 

- H0 diterima bila nilai korelasi dari hasil regresi < 0.85 

- Ha diterima bila nilai korelasi dari hasil regresi ≥ 0.85 

3.6.2.3. Uji Heteroskesdastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model 

regresi linear memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal tersebut disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang menghasilkan homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedstisitas (Ghozali, 2013). Gejala heteroskesdastisitas dapat 

diuji menggunakan metode Glejser dengan cara menyusun regresi antara 

nilai absolut residual dengan variabel bebas (Sanusi, 2011:135).  
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Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Sanusi, 

2011:141) : 

1. Menentukan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini 

adalah: 

- H0: Tidak ada gejala heterokedastisitas 

- Ha: Ada gejala heterokedastisitas 

2. Menghitung nilai probability. 

3. Mengambil keputusan dengan kriteria berikut : 

- H0 diterima bila nila probability dari hasil pengujian >0.05  

- Ha diterima bila nilai probability dari hasil pengujian ≤0.05 

 3.6.2.4. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual 

observasi dengan observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan 

variabel error pada periode t dengan kesalahan variabel error pada periode 

t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Ghozali, 2013), Autokorelasi dapat diidentifikasi salah 

satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson (Sanusi, 2011:134).  

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian ini adalah (Sanusi, 

2011:142) : 
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1. Menentukan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini 

adalah: 

- Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

2. Menghitung nilai Durbin-Watson.  

3. Mengambil keputusan dengan kriteria berikut : 

- Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 > D-W < 2.46 

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 < D-W > 2.46 

- Tidak diputuskan apabila D-W stat berada pada nilai = 1.10 ≤ D-W ≤ 

1.54 atau 2.46 ≤ D-W ≤ 2.90 

Kriteria pengujian dalam membangun hipotesis diatas menurut 

(Winarno,2011) dapat digambarkan melalui tabel berikut : 

Tabel 2.2 Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji 

Durbin-Watson 

 

3.6.3. Model Regresi 

 Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari 

satu variabel penjelas (Gujarati, 2006). Regresi ini disebut berganda karena 

banyaknya faktor (variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak 
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bebas. Analisis regresi berganda merupakan analisis regresi bersyarat, 

dimana syaratnya adalah bahwa nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan 

sebelumnya atau tertentu, dan kita memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk 

nilai variabel-variabel X yang tertentu (Gujarati, 2006). Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

 ROAi = a +  β1TITLi + β2BOPOi + β3NPLi + 𝑒i 

Keterangan : 

ROAi  : Return On Asset 

β1β2β3 : Koefisien masing-masing variabel 

a  : Konstanta 

TITLi  : Total Interest Income over Total Loans 

BOPOi  : Beban Operasional Pendapatan Operasional 

NPLi  : Non Performing Loan to Total Loan 

𝑒  : Error 

 i  : perusahaan 

3.6.4. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara 
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variabel independen dan variabel dependen. Koefisien Determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah berada diantara 0 dan 1. Nilai Adjusted R Square yang kecil, berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R Square menyatakan 

proporsi atau presentase dari total variasi variabel tak bebas (Y) yang 

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

menggunakan nilai Adjusted R Square, dapat dievaluasi model regresi mana 

yang terbaik. Misalkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.70 (70%) maka 

keseluruhan variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen penelitian 

tersebut sebesar 70%, sedangkan sisanya sebesar 0.30 (30%) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dianalisis dalam model (Sanusi, 2011:143). Namun 

koefisien determinasi bukan satu-satunya kriteria dalam memilih model 

yang terbaik, alasannya apabila suatu estimasi regresi linear menghasilkan 

koefisien determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori 

ekonomika yang dipilih oleh peneliti atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, 

maka model tersebut belum termasuk model yang baik. Jadi koefisien 

determinasi bukan merupakan segala-galanya untuk menentukan ketepatan 

suatu model (Insukindro, 1998). Jadi agar ketepatan model penelitian ini 

lebih akurat, maka dalam penelitian ini akan melanjutkan uji kelayakan 
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model menggunakan uji statistik F. Uji statistik F berhubungan erat dengan 

koefisien determinasi, seberapa besar variabel terikat dijelaskan sekian 

persen oleh variabel bebas secara bersama-sama dijawab oleh koefisien 

determinasi, sedangkan signifikan atau tidak yang sekian persen itu dijawab 

oleh uji statistik F (Sanusi, 2011). 

3.6.5. Uji Statistik f 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan variasi variabel terikat 

dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah 

benar-benar nyata dan bukan terjadi karena kebetulan. Dengan kata lain, 

berapa persen variabel terikat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas secara 

bersama-sama, dijawab oleh koefisien determinasi, sedangkan signifikan 

atau tidak yang sekian persen itu, dijawab oleh uji statistik F (Sanusi, 2011). 

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung nilai probabilitas F-statistik, 

tingkat signifikansi adalah sebesar 0.05 atau 5% (Sugiyono, 2013). 

Langkah-langkah pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menentukan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibangun adalah: 

- H0: Proporsi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas tidak 

signifikan 

- Ha: Proporsi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas 

signifikan 

2. Menghitung nilai probabilitas. 

3. Mengambil keputusan sesuai kriteria berikut : 
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- H0: Diterima jika nilai probabilitas ≥ 0.05   

-  Ha: Diterima jika nilai probabilitas < 0.05  

3.6.6. Uji statistik t 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara t 

hitung dengan t tabel  dan dengan syarat melihat dari angka signifikansinya. 

 Langkah-langkah pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut 

(Sanusi, 2011:138) : 

1. Merumuskan H0 dan Ha. Hipotesis yang dibentuk yaitu: 

- H0: Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

- Ha: Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

2. Menghitung nilai thitung dengan ttabel atau nilai probabilitas terhadap 

nilai α dan mengambil keputusan sesuai kriteria berikut : 

- H0 diterima jika t hitung ≤ t tabel atau probabilitas ≥ 0.05 (Pr ≥ 0.05) 

- Ha diterima jika t hitung > t tabel atau probabilitas < 0.05 (Pr < 0.05) 

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a) TITL terhadap ROA 

- Ho1= TITL tidak berpengaruh positif terhadap ROA 

- Ha1 = TITL berpengaruh positif terhadap ROA 

b) BOPO terhadap ROA 

- Ho2 = BOPO tidak berpengaruh negatif terhadap ROA 

- Ha2 = BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA 

c) NPL terhadap ROA 

- Ho3 = NPL tidak berpengaruh negatif terhadap ROA 

- Ha3 = NPL berpengaruh negatif terhadap ROA 

d) TITL, BOPO, dan NPL terhadap ROA 

- Ho4  = TITL, BOPO, dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA 

- Ha4 = TITL, BOPO, dan NPL berpengaruh terhadap ROA 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dimaksud penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia (Sukmadinata, 2006:72). Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, 

kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka (Sugiyono, 2013). 

4.2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian dapat disimpulkan (Sugiyono, 2013). Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum. 

4.3. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang memiliki 

karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan bank umum konvensional di Indonesia. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 103 bank umum konvensional di Indonesia yang terdiri dari : 

1. Bank umum konvensional kategori buku 1 sebanyak 25. 

2. Bank umum konvensional kategori buku 2 sebanyak 50. 
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3. Bank umum konvensional kategori buku 3 sebanyak 23. 

4. Bank umum konvensional kategori buku 4 sabanyak 5. 

Dari populasi tersebut dipilihlah sampel menggunakan metode purposive sampling 

yang digunakan untuk sampel penelitian ini, dalam penelitian ini kriteria yang 

digunakan untuk menentukan sampel adalah : 

1. Bank umum konvensional yang memiliki modal inti diatas Rp 

5.000.000.000,00- atau bank yang termasuk dalam bank buku 3 dan bank 

buku 4 sesuai peraturan Bank Indonesia. 

2. Memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan secara berurutan. 

Jumlah bank buku 3 dan bank buku 4 sebanyak 28 bank umum konvensional, 

namun sebanyak 2 bank umum konvensional tidak termasuk dalam kriteria sampel. 

Bank yang tidak termasuk dalam kriteria sampel adalah : 

• Bank Ekonomi, bank ini tidak termasuk dalam kriteria sampel karena telah 

diakuisisi oleh Bank HSBC Indonesia di akhir tahun 2016.  

• Deutsche Bank, bank ini tidak termasuk dalam kriteria sampel karena tidak 

memiliki laporan keuangan tahunan 2016. 

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 bank umum 

konvensional. 

4.4. Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi 

melalui sebuah media perantara (Sugiyono, 2013). Data yang diambil berasal dari 
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laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan, data tersebut didapatkan dari 

website resmi bank bersangkutan. Periode data yang digunakan dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016. 

4.5. Operasionalisasi Variabel 

 Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah margin pendapatan 

bunga, tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah. Berikut adalah operasionalisasi 

variabel dari masing-masing variabel yang digunakan : 

1. Profitabilitas 

Rasio Return On Assets (ROA) sebagai ukuran dari profitabilitas. 

ROA = 
Laba sebelum pajak

Rata−rata total aktiva
 

2. Margin Pendapatan Bunga 

Rasio Total Interest Income Over Total Loan(TITL) sebagai ukuran margin 

pendapatan bunga. 

TITL = 
Pendapatan bunga dari kredit

Total Kredit
 

3. Tingkat Efisiensi 

Rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai ukuran 

tingkat efisiensi. 

BOPO = 
Beban operasional

Pendapatan operasional 
 

4. Kredit Bermasalah 

Rasio Non Performing Loan (NPL) Net sebagai ukuran kredit bermasalah. 
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NPL Net = 
(Kurang Lancar+Diragukan+Macet)−CKPN

Total kredit
 

4.6. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif 

 ROA TITL BOPO NPL 

 Mean  0.022359  0.076524  0.798954  0.012090 

 Median  0.020700  0.070800  0.816200  0.010850 

 Maximum  0.051500  0.155700  0.989900  0.042300 

 Minimum  0.001100  0.018300  0.457200  0.001300 

 Std. Dev.  0.011275  0.030769  0.108346  0.008725 

 Skewness  0.374368  0.459452 -0.484190  1.000340 

 Kurtosis  2.670188  2.657619  3.066990  3.623171 

     

 Jarque-Bera  3.235345  4.647779  4.554201  21.22347 

 Probability  0.198360  0.097892  0.102581  0.000025 

     

 Sum  2.593700  8.876800  92.67870  1.402400 

 Sum Sq. Dev.  0.014620  0.108873  1.349968  0.008754 

     

 Observations  116  116  116  116 

        Sumber: Data diolah penulis (2017) 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukkan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari setiap variabel 

yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistic Eviews9 dengan jumlah 

Pengaruh Margin Pendapatan Bunga..., Ihsan, Ma.-IBS, 2017



50 
 

  Indonesia Banking School 
 

observasi sebanyak 116. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada Tabel 

4.2. berikut : 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA). Untuk 

nilai rata-rata ROA pada periode 2012-2016 adalah sebesar 0.022359, jadi 

rata-rata ROA untuk semua sampel adalah 2.23%. Standar deviasi untuk 

ROA sebesar  0.011275 atau 1.12%, hal ini menunjukkan bahwa sebaran 

variabel data masih normal karena masih mendekati nilai rata-rata. Nilai 

maksimum sebesar 0.051500 yang terdapat pada laporan tahunan Bank BRI 

2012, hal ini menunjukkan bahwa ROA tertinggi dimiliki oleh Bank BRI 

ditahun 2012 sebesar 5.1%. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 

0.001100 yang terdapat pada laporan tahunan Bank HSBC Indonesia 2015, 

menunjukkan bahwa ROA terendah dimiliki oleh Bank HSBC Indonesia 

ditahun 2015 sebesar 0.11%.  

2. Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah margin 

pendapatan bunga (TITL). Untuk nilai rata-rata TITL pada periode 2012-

2016 adalah sebesar  0.076524, jadi rata-rata TITL untuk semua sampel data 

adalah 7.65%. Standar deviasi untuk TITL sebesar   0.030769 atau 3.08%, 

hal ini menunjukkan bahwa sebaran variabel data masih normal karena 

masih mendekati nilai rata-rata. Nilai maksimum sebesar 0.155700 yang 

terdapat pada Bank BTPN pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa 

TITL tertinggi dimiliki oleh Bank BTPN pada tahun 2012. Kemudian untuk 

nilai minimum sebesar  0.018300 yang terdapat pada Bank Sumitomo 
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Mitsui Indonesia di tahun 2013, menunjukkan bahwa TITL terendah 

dimiliki oleh Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ditahun 2013. 

3. Variabel independen yang kedua dalam penelitian ini adalah tingkat 

efisiensi (BOPO). Untuk nilai rata-rata BOPO pada periode 2012-2016 

adalah sebesar  0.798954, jadi rata-rata BOPO untuk semua sampel data 

adalah 79.89%. Standar deviasi untuk BOPO sebesar  0.108346 atau 

10.83%, hal ini menunjukkan bahwa sebaran variabel data masih normal 

karena masih mendekati nilai rata-rata. Nilai maksimum sebesar  0.989900 

yang terdapat pada Bank HSBC Indonesia di tahun 2015, hal ini 

menunjukkan bahwa BOPO tertinggi dimiliki oleh Bank HSBC Indonesia 

ditahun 2015 sebesar 98.99%. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 

0.457200 yang terdapat pada Bank Mizuho Indonesia di tahun 2014, 

menunjukkan bahwa BOPO terendah dimiliki oleh Bank Mizuho Indonesia 

ditahun 2014 sebesar 45.72%. 

4. Variabel independen yang ketiga dalam penelitian ini adalah kredit 

bermasalah (NPL). Untuk nilai rata-rata NPL pada periode 2012-2016 

adalah sebesar  0.012090, jadi rata-rata NPL untuk semua sampel data 

adalah 1.21%. Standar deviasi untuk NPL sebesar  0.008725 atau 0.08%, hal 

ini menunjukkan bahwa sebaran variabel data masih normal karena masih 

mendekati nilai rata-rata.  Nilai maksimum sebesar 0.042300 yang terdapat 

pada Bank DKI di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa NPL tertinggi 

dimiliki oleh Bank DKI ditahun 2015 sebesar 4.23%. Kemudian untuk nilai 

minimum sebesar 0.001300 Bank HSBC Indonesia di tahun 2012, 
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menunjukkan bahwa NPL terendah dimiliki oleh Bank HSBC Indonesia 

ditahun 2012 sebesar 0.01%. 

4.7. Pemilihan Model 

Pemilihan model adalah hal yang pertama dilakukan dalam penelitian. 

Pemilihan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan dalam data 

panel penelitian ini.  Adapun model yang tersedia adalah: 

1. Common effect, model ini mengasumsikan bahwa intersep tetap dan 

slope tidak berubah seiring waktu.  

2. Fixed effect, model ini mengasumsikan bahwa intersep berbeda setiap 

subjek tetapi slope setiap objek tidak berubah seiring waktu.  

3. Random effect, model ini mengasumsikan bahwa intersep berbeda setiap 

subjek dan slope berubah seriring waktu. 

 Adapun pemilihan model regresi pertama yaitu menggunakan Uji Chow 

yang digunakan untuk memilih model regresi common effect atau fixed effect. 

Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model fixed 

effect atau random effect yang akan digunakan (Widarjono, 2013). 

4.7.1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed 

effect. Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.3. sebagai berikut : 
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Tabel 4.2  

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.952949 (23,91) 0.0135 

Cross-section Chi-square 47.340529 23 0.0020 

     
        Sumber: Data diolah penulis (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3. diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-

Square hasil persamaan model regresi dengan fixed effect adalah 0.0020. 

Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi model dalam menggunakan fixed effect dan 

dapat dilanjutkan ke Uji Hausman untuk melihat apakah slope berubah atau 

tidak seiring waktu.  

 4.7.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi 

data panel antara fixed effect dan random effect. Uji Hausman dilakukan 

pada hasil model regresi dengan fixed effect. Hasil uji hausman disajikan 

pada tabel 4.4. sebagai berikut : 
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Tabel 4.3  

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 7.558340 3 0.0561 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017) 

 Berdasarkan tabel 4.4. diatas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-

square hasil uji hausman pada hasil diatas dengan fixed effect lebih besar 

dari tingkat signifikansi 5% sebesar 0.0561 atau 5.61%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan 

model random effect. Dengan menggunakan model random effect 

menjelaskan bahwa data penelitian ini memiliki intersep yang berbeda 

setiap subjek dan slope yang berubah seiring waktu. 

4.8. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di 

dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik, masalah 

asumsi klasik antara lain data tidak berdistribusi normal, ada gejala mulitkolinier, 

bersifat heteros, dan ada autokorelasi. 

4.8.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data yang 

didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat digunakan dalam 
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statistik parametrik Data penelitian yang baik adalah data memiliki 

distribusi normal (Widarjono, 2009). Terkait hasil uji normalitas atas 

residual data berdasarkan model penelitian terhadap 26 sampel 

menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Total observasi 

penelitian dari 26 sampel adalah 130 observasi, dengan adanya outlier maka 

observasi yang digunakan menjadi sebesar 116 observasi. Berikut tabel 

outlier yang dikeluarkan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.4  

Outlier Observasi 

No. Tahun Perusahaan ROA TITL BOPO NPL Outlier 

1 2012 Bank Panin 0.0196 0.0597 0.4786 0.0047 ROA 

2 2013 Bank Panin 0.0185 0.0590 0.4813 0.0075 ROA 

3 2013 Bank Citibank 0.0430 0.0758 0.8580 0.0150 TITL 

4 2016 Bank Permata -0.0490 0.0702 1.5080 0.0220 TITL 

5 2014 Bank Citibank 0.0510 0.0903 0.7980 0.0130 TITL 

6 2012 Bank BJB 0.0246 0.1006 0.8002 0.0050 TITL 

7 2015 Bank Standard Chartered -0.0055 0.0963 1.0114 0.0191 BOPO 

8 2012 Bank ANZ Indonesia 0.0395 0.0899 0.7779 0.0078 NPL 

9 2014 Bank Danamon 0.0190 0.1281 0.7640 0.0130 NPL 

10 2016 Bank Mizuho Indonesia 0.0231 0.0321 0.5107 0.0015 NPL 

11 2016 Bank Citibank 0.0410 0.1091 0.8160 0.0090 NPL 

12 2014 Bank Panin 0.0223 0.0554 0.7981 0.0052 NPL 

13 2013 Bank Panin 0.0185 0.0590 0.4813 0.0075 NPL 

14 2012 Bank OCBC NISP 0.0179 0.0493 0.7893 0.0037 NPL 

Sumber: Data diolah penulis (2017) 

Outlier observasi dikeluarkan secara bertahap, dengan total 

penyimpangan adalah ROA sebanyak 2 outlier, TITL sebanyak 4 outlier, 

BOPO sebanyak 1 outlier, dan NPL sebanyak 7 outlier. Setelah dilakukan 

pembuangan atas outlier observasi, maka didapatkan hasi uji normalitas 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.5  

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Probabilitas Signifikansi Hasil 

ROA 0.212001 >0.05 Normal 

TITL 0.075219 >0.05 Normal 

BOPO 0.063935 >0.05 Normal 

NPL 0.071201 >0.05 Normal 

    Sumber: Data diolah penulis (2017) 

Berdasarkan Tabel 4.5. diatas, menunjukkan bahwa data-data yang 

digunakan telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu: 

1. Probabilitas ROA sebesar 0.212001, probabilitas ROA tersebut lebih 

besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan data variabel ROA 

berdistribusi normal. 

2. Probabilitas TITL sebesar 0.075219, probabilitas TITL tersebut 

lebih besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan data variabel TITL 

berdistribusi normal. 

3. Probabilitas BOPO sebesar 0.063935, probabilitas BOPO tersebut 

lebih besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan data variabel BOPO 

berdistribusi normal. 

4. Probabilitas NPL sebesar 0.071201, probabilitas NPL tersebut lebih 

besar dari 0.05. Maka dapat dinyatakan data variabel NPL 

berdistribusi normal. 
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4.7.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji kondisi adanya 

hubungan linier antar variabel independen. Multikolinieritas tidak akan 

terjadi pada persamaan regresi yang sederhana (yang terjadi atas satu 

variabel dependen dan satu variabel independen). Multikolinieritas terjadi 

jika koefisien antara variabel satu dengan variabel lainnya diatas 

0.85(Winarno, 2011). Dalam penelitian ini nilai koefisien berada dibawah 

0.85 yang ditunjukkan oleh tabel 4.6. dibawah. Nilai koefisien TITL dengan 

BOPO sebesar -0.070436, TITL dengan NPL sebesar -0.0294587, dan 

BOPO dengan NPL sebesar 0.545983, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada gejala multikolinieritas didalam data atau hubungan antara variabel-

variabel dinyatakan tidak sempurna. 

Tabel 4.6 

 Hasil Uji Multikolinieritas 

 TITL BOPO NPL 

TITL 1   

BOPO -0.070436 1  

NPL -0.029458 0.545983 1 

      Sumber: Data diolah penulis (2017) 

4.7.3. Uji Heteroskesdasitas 

 Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model 

regresi linear memiliki nilai residual yang berbeda. Model regresi yang baik 

adalah yang menghasilkan homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedstisitas (Ghozali, 2013). Gejala heteroskesdasitas terjadi jika nilai 
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probabilitas ≤0.05 atau homokedastisitas terjadi saat nilai probabilitas >0.05 

(Sanusi, 2011:135). Hasil uji heteroskesdasitas menunjukkan bahwa model 

regresi tersebut tidak memiliki gejala heteroskesdasitas karena nilai 

probabilitas setiap variabel diatas 0.05, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas yang ada pada tabel 4.7. dibawah. Nilai probabilitas TITL 

sebesar 0.0651, BOPO sebesar 0.0680, dan NPL sebesar 0.7218. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi linear memiliki nilai residual yang sama 

dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak terjadinya gejala 

heteroskesdasitas. 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Heteroskesdasitas 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TITL 0.000211 0.000113 1.862987 0.0651 

BOPO -6.95E-05 3.77E-05 -1.842967 0.0680 

NPL -1.80E-06 5.05E-06 -0.356985 0.7218 

C 5.50E-05 4.83E-05 1.139492 0.2569 

     
     Sumber: Data diolah penulis (2017) 

4.7.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorellation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara 

kesalahan variabel error pada periode t dengan kesalahan variabel error 

pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Autokorelasi dapat diidentifikasi 
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salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson. Hasil regresi 

persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada 

pada 1.54>D-W<2.46 (Sanusi, 2011:134). Hasil pengujian autokorelasi 

pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah 

korelasi, hasil ini ditunjukkan pada tabel 4.8. oleh nilai D-W atau Durbin-

Watson sebesar 1.923993 (1.54>D-W<2.46). Maka dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi 

lainnya tidak memiliki korelasi. 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Autokorelasi 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.825430     Mean dependent var 0.017746 

Adjusted R-squared 0.820754     S.D. dependent var 0.010487 

S.E. of regression 0.004458     Sum squared resid 0.002226 

F-statistic 176.5257     Durbin-Watson stat 1.923993 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Sumber: Data diolah penulis (2017) 

4.8. Analisis Hasil Penelitian 

 Model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Terdiri 

dari 26 sampel dengan periode observasi selama 5 tahun, data yang digunakan setiap 

tahunnya adalah data tahunan. Sehingga terdapat 130 observasi penelitian, namun 

setelah dilakukan pembuangan outlier pada  penelitian maka observasi yang 

digunakan sebanyak 116 observasi penelitian. Model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 
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ROAi = a +  β1TITLi + β2BOPOi + β3NPLi + 𝑒i 

Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang dirangkum 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9  

Hasil Regresi Persamaan 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TITL 0.158154 0.013938 11.34729 0.0000 

BOPO -0.070074 0.004639 -15.10467 0.0000 

NPL -0.001917 0.000612 -3.130255 0.0022 

C 0.057213 0.005830 9.813239 0.0000 

     
R-squared 0.825430   

Adjusted R-squared 0.820754   

S.E. of regression 0.004458   

F-statistic 176.5257   

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
Sumber: Data diolah penulis (2017) 

ROAi = 0.057213 + 0.158154TITL + -0.070074BOPO + -0.001917NPL + 𝑒i 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 0.057213 memberikan indikasi bahwa apabila margin 

pendapatan bunga (TITL), tingkat efisiensi (BOPO), dan kredit 

bermasalah (NPL) diasumsikan bernilai 0, maka profitabilitas (ROA) 

yang dihasilkan sebesar 0.057213. 

2. Nilai koefisien TITL sebesar 0.158154 menunjukan setiap terjadi 

kenaikan 1 dalam TITL dan variabel lainnya dianggap bernilai 0, maka 
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akan memberikan kontribusi peningkatan terhadap profitabilitas sebesar 

0.158154. 

3. Nilai koefisien BOPO sebesar -0.070074 menunjukan setiap terjadi 

kenaikan 1 dalam BOPO dan variabel lainnya dianggap bernilai 0, maka 

akan memberikan kontribusi penurunan terhadap profitabilitas sebesar -

0.070074. 

4. Nilai koefisien NPL sebesar -0.001917 menunjukan setiap terjadi 

kenaikan 1 dalam NPL dan variabel lainnya dianggap bernilai 0, maka 

akan memberikan kontribusi penurunan terhadap profitabilitas sebesar -

0.001917. 

4.8.1. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah berada diantara 0 dan 1. Nilai Adjusted R Square yang kecil, berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel independen amat terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti 

semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen (Sanusi, 2011:143).  

 Dari hasil penelitian dalam tabel 4.9. menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square adalah sebesar 0.820754. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variabel terikat (profitabilitas) sebesar 82.07%, dan sisanya sebesar 17.93% 
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dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik menjelaskan variabel 

terikat karena berada pada tingkat diatas 50%. 

 Penelitian (Buchory, 2016) yang menggunakan variabel margin 

pendapatan bunga, tingkat efisiensi, kredit bermasalah, likuiditas, dan 

kecukupan modal memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.552 atau 

55.2% lebih kecil dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian (Frederick, 

2015) yang menggunakan variabel margin pendapatan bunga, tingkat 

efisiensi, kredit bermasalah, kecukupan modal, dan indek harga konsumen 

memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.826 atau 82.6%. 

4.8.2. Uji Statistik F 

 Berdasarkan tabel 4.9. nilai probabilitas dari F-statistic dalam model 

penelitian sebesar 0.000000 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih 

kecil dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi secara 

simultan dari variabel bebas yang terdiri dari margin pendapatan bunga, 

tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah bersama-sama berpengaruh terhadap 

profitabilitas sebagai variabel terikat.  

 Uji statistik F yang dilakukan oleh penelitian (Buchory, 2016) 

menyatakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000. Uji 

statistik F dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan model yang 

digunakan tetap layak untuk diuji walaupun memiliki 3 variabel bebas. 
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4.8.3. Uji Statistik t 

 Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Tingkat signifikansi diterapkan dalam 

penelitian ini sebesar 0.05, artinya bahwa kemungkinan untuk menolak Ho 

sebesar 5%. Hal ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil 

penelitian itu mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 95% (Singgih 

Santoso, 2005). Dari ketentuan ini dibentuk kriteria hipotesis sebagai 

berikut: 

- H0 diterima jika probabilitas ≥ 0.05 (Pr ≥ 0.05) 

- Ha diterima jika probabilitas < 0.05 (Pr < 0.05) 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji statistik t adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1: Pengaruh Margin Pendapatan Bunga terhadap Profitabilitas 

- Ho1 : TITL tidak berpengaruh positif terhadap ROA 

- Ha1 : TITL berpengaruh positif terhadap ROA 

Pada tabel 4.9. diketahui bahwa variabel margin pendapatan bunga 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas signifikansi TITL sebesar (0.000<0.05), artinya pengaruh 

TITL terhadap ROA sebesar 100% berdasarkan hasil penelitian ini. 

TITL memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.158154. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Ha1 (TITL berpengaruh positif terhadap ROA) 

diterima. 
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2. Hipotesis 2: Pengaruh Tingkat Efisiensi terhadap Profitabilitas 

- Ho2 : BOPO tidak berpengaruh positif terhadap ROA 

- Ha2 : BOPO berpengaruh positif terhadap ROA 

Pada tabel 4.9. diketahui bahwa variabel tingkat efisiensi 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas signifikansi BOPO sebesar (0.0000<0.05) ), artinya 

pengaruh BOPO terhadap ROA sebesar 100% berdasarkan hasil 

penelitian ini. BOPO memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.070074. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ha2 (BOPO berpengaruh negatif 

terhadap ROA) diterima. 

3. Hipotesis 3: Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas 

- Ho3 : NPL tidak berpengaruh positif terhadap ROA 

- Ha3 : NPL berpengaruh positif terhadap ROA 

Pada tabel 4.9. diketahui bahwa variabel kredit bermasalah 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas signifikansi NPL sebesar (0.0003<0.05) ), artinya 

pengaruh NPL terhadap ROA sebesar 97% berdasarkan hasil penelitian 

ini. NPL memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.001917. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Ha3 (NPL berpengaruh negatif terhadap ROA) 

diterima. 

4. Hipotesis 4: Pengaruh Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan 

Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas 
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- Ho4 : TITL, BOPO, dan NPL tidak berpengaruh terhadap ROA 

- Ha4 : TITL, BOPO, dan NPL berpengaruh positif terhadap ROA 

Pada tabel 4.9. diketahui bahwa variabel margin pendapatan bunga, 

tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah berpengaruh secara simultan 

terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-statistik kecil 

dari 0.05 dengan nilai F-statistic sebesar 0.0000, artinya pengaruh TITL, 

BOPO dan NPL secara simultan berpengaruh 100% terhadap ROA. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Ha4 (TITL, BOPO, dan NPL berpengaruh 

terhadap ROA) diterima. 

4.9. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.9.1. Pengaruh Margin Pendapatan Bunga terhadap Profitabilitas 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9., bahwa variabel margin 

pendapatan bunga (TITL) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau dibawah 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0.158154. Hasil ini menunjukkan bahwa margin pendapatan bunga berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan margin 

pendapatan bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas dapat diterima. Hasil 

ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Frederick, 2015), (Bejaoui dan 

Bouzgarrou, 2014), (Islam dan Nishiyama, 2016), dan (Buchory, 2016) yang 

menyatakan bahwa margin pendapatan bunga berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas.  

Pendapatan bunga yang direpresentasikan oleh margin pendapatan bunga 

merupakan pendapatan paling besar yang didapatkan oleh bank melalui penyaluran 
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kredit, maka dapat diasumsikan bahwa perolehan pendapatan bunga yang tinggi 

akan meningkatkan margin pendapatan bunga yang akan menghasilkan 

profitabilitas yang tinggi pula. Jadi semakin besar peningkatan margin pendapatan 

bunga maka akan semakin besar peningkatan dari profitabilitas itu sendiri. 

4.9.2. Pengaruh Tingkat Efisiensi terhadap Profitabilitas 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9., bahwa variabel tingkat 

efisiensi (BOPO) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0.070074. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis kedua yang 

menyatakan tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dapat 

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Frederick, 2015), (Bejaoui dan 

Bouzgarrou, 2014), (Ally, 2014), (Dawood, 2014), (Buchory, 2015), dan (Buchory, 

2016) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas. 

 Tingkat efisiensi menunjukkan kualitas manajamen dalam menghasilkan 

keuntungan didalam sebuah bank, representasinya dilihat dari beban yang 

dikeluarkan terhadap pendapatan yang didapatkan oleh bank tersebut. Pengelolaan 

atau pengontrolan yang lemah dari manajemen dalam mengontrol beban yang 

dikeluarkan akan dapat menyebabkan tingkat efisiensi bank memburuk yaitu saat 

nilai rasio efisiensi mengalamai peningkatan. Semakin buruknya tingkat efisiensi 

yang ada disebuah bank, maka secara langsung akan mengurangi profitabilitas yang 

didapatkan karena beban yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan 

yang didapatkan. Jadi semakin buruk tingkat efisiensi atau nilai rasio efisiensi 
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berada pada level tinggi maka akan menurunkan profitabilitas saat itu dan 

sebaliknya. 

4.9.3. Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.9., bahwa variabel kredit 

bermasalah (NPL) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.00003 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.001917. Hal ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sehingga hipotesis ketiga yang 

menyatakan kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dapat 

diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Frederick, 2015), (Bejaoui dan 

Bouzgarrou, 2014), (Lata, 2014), (Lelissa, 2014), (Ally, 2014), (Alhadab dan 

Alsahawneh, 2016), dan (Opoku, Angmor, dan Boadi, 2016) yang menyatakan 

bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 Kredit bermasalah merupakan risiko yang sangat dijaga dan diawasi oleh 

bank, karena kredit merupakan salah satu pendapatan paling besar yang didapatkan 

melalui bunga yang dihasilkannya. Jika kredit bermasalah terlalu tinggi didalam 

sebuah bank maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank bersangkutan, karena 

adanya kemungkinan tunggakan bunga serta risiko tidak kembalinya pokok 

pinjaman yang disalurkan bank. Selain kerugian atas tunggakan bunga dan tidak 

kembalinya pokok pinjaman, setiap peningkatan kolektibilitas kredit bermasalah 

maka akan meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang 

disisihkan bank dari laba yang didapatkan untuk mengantisipasi kerugian yang akan 

muncul dikemudian hari. Jadi semakin tinggi kredit bermasalah maka akan semakin 

rendah profitabilitas yang didapatkan. 
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4.10. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menemukan bahwa margin 

pendapatan bunga memiliki pengaruh terbesar dibandingkan 2 varibel lain terhadap 

profitabilitas, margin pendapatan bunga memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa mengoptimalkan 

peningkatan  margin pendapatan bunga akan meningkatkan profitabilitas. Hal ini 

akan memberikan sinyal positif kepada pihak eksternal jika bank memiliki kualitas 

profitabilitas yang lebih baik dibanding bank lain, namun peningkatan profitabilitas 

tersebut biasanya dapat menurun akibat dari pengeluaran bank yang terlalu besar. 

Maka peningkatan margin pendapatan bunga yang dihasilkan harus lebih tinggi 

daripada biasanya untuk menutupi pengeluaran yang besar tersebut, meningkatkan 

pendapatan bunga haruslah beriringan dengan peningkatan penyaluran kredit bank 

bersangkutan. Pertumbuhan kredit bank umum konvensional rata-rata mengalami 

penurunan dari tahun 2013 hinga tahun 2016, peningkatan penyaluran kredit tahun 

2013 sebesar 22%, di tahun 2014 hanya mengalami peningkatan sebesar 12%, di 

tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 10%, dan ditahun 2016 mengalami 

peningkatan sebesar 8%. Penyaluran kredit yang belum optimal ini adalah salah satu 

penyebab rendahnya pendapatan bunga yang didapatkan oleh bank yang 

mempengaruhi penurunan profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia. 

Seharusnya bank dapat meningkatkan penyaluran kreditnya atau mencapai target 

kreditnya setiap tahun agar meningkatkan pendapatan bunga yang berasal kredit 

tersebut. Salah satu cara meningkatkan penyaluran kredit bank dapat menggunakan 

teknologi keuangan (Fintech), teknologi keuangan ini dapat meningkatkan akses 
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masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Fintech dapat memberikan sebuah 

pinjaman secara cepat, mudah, dan efisien, teknologi ini sangat berguna pada zaman 

sekarang karena mayoritas masyarakat di Indonesia telah menggunakan internet 

dalam mendukung aktivitas masyarakat setiap harinya. Dengan adanya kemudahan 

masyarakat dalam mendapatkan pinjaman diharapkan dapat meningkatkan 

penyaluran kredit bank tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

telah mendorong perkembangan teknologi keuangan tersebut dari munculnya 

kebijakan atas Fintech itu sendiri (POJK No.77/POJK.01/2016). Jadi bank 

seharusnya dapat memanfaatkan teknologi keuangan tersebut agar dapat 

meningkatkan penyaluran kreditnya. 

 Selanjutnya hasil penelitian dari aspek tingkat efisiensi menyatakan bahwa 

tingkat efisiensi memiliki dampak positif terhadap profitabilitas jika bank berada 

dalam posisi efisien, artinya setiap penurunan nilai rasio efisiensi akan 

mengakibatkan peningkatan profitabilitas yang didapatkan oleh bank bersangkutan. 

Pihak eksternal dapat melihat kualitas-kualitas bank di Indonesia dengan 

mempertimbangkan tingkat efisiensi masing-masing bank tersebut, semakin efisien 

sebuah bank maka kualitas bank tersebut akan lebih baik dibandingkan bank lain. 

Secara keseluruhan bank umum konvensional di Indonesia memiliki nilai BOPO 

sebesar 81.49% ditahun 2015 dan 82.22% ditahun 2016 (Statistik Perbankan 

Indonesia 2016) saat fenomena margin pendapatan bunga meningkat tetapi 

profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurang 

efisiennya bank umum konvensional di Indonesia dalam mengelola beban 

operasionalnya yang mengakibatkan penurunan profitabilitas bank umum 
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konvensional di Indonesia. Seharusnya manajemen dapat melalukan sebuah inovasi 

untuk mengurangi beban operasional tersebut, salah satunya dengan 

memaksimalkan pelayanan berbasis teknologi dan mengoptimalkan program Laku 

Pandai yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia (Buku Saku Laku Pandai 

OJK). Hal ini dapat memberikan nilai efisien yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan hanya membatasi pengeluaran. 

 Hasil penelitian untuk variabel kredit bermasalah menunjukkan bahwa 

kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa bank yang mengalami peningkatan atas kredit 

bermasalahnya akan mengakibatkan penurunan profitabilitas yang didapatkannya. 

Manajemen harus dapat meningkatkan pengawasan atas kredit-kredit yang 

disalurkan dari saat penilaian, penyaluran, hingga pelunasan agar tidak memberikan 

dampak negatif terhadap bank bersangkutan, hal ini dapat menjadikan bank 

memiliki sistem manajemen risiko kredit yang kuat agar terhindar dari kerugian. 

Kebijakan atas persetujuan kredit melalui rekomendasi oleh petugas kredit harus 

lebih diperketat, karena didalam prakteknya rekomendasi yang dilakukan oleh 

petugas kredit kebanyakan hanya untuk menutupi target kredit yang harus dicapai 

oleh petugas tersebut, jadi rekomendasi petugas kredit tidak berdasarkan kebijakan 

persyaratan pemberian kredit. Hal inilah yang banyak mendorong peningkatan 

kredit bermasalah, kebijakan yang dapat dilakukan salah satunya dengan 

memberikan hukuman maupun denda yang tegas dan sepatutnya terhadap petugas 

kredit atas kredit bermasalah yang direkomendasikannya. 
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 Jadi berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan profitabilitas bank 

walaupun margin pendapatan bunga mengalami kenaikan. Jika dikaitkan dengan 

fenomena penelitian, margin pendapatan bunga hanya mengalami peningkatan 

sebesar 1.16% di tahun 2015 dan 0.24% di tahun 2016 sedangkan ditahun yang 

sama tingkat efisiensi bank mengalami penurunan. Tahun 2015 tingkat efisiensi 

mengalami penurunan sebesar 5.2% dan di tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 0.73%. Hal inilah yang mendorong penurunan profitabilitas bank umum 

konvensional di Indonesia karena peningkatan margin pendapatan bunga tidak 

didorong dengan peningkatan efisiensi bank. Dan kredit bermasalah harus selalu 

dijaga agar tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang juga dapat mengakibatkan 

penurunan profitabilitas bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh margin pendapatan bunga, 

tangkat efisiensi, dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas. Sampel perbankan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 bank yang terdiri dari 5 bank kategori buku 

4 dan 21 bank kategori buku 3. Kemudian penelitian ini menggunakan Eviews 9 

sebagai software analisis, sehingga kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Margin pendapatan bunga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Artinya semakin besar pendapatan bunga yang didapatkan dari kredit maka 

akan meningkatkan profitabilitas yang dimiliki bank tersebut. Sehingga 

investor akan tertarik pada bank yang memiliki margin pendapatan bunga 

yang lebih tinggi dibanding bank lain. 

2. Tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya jika 

bank lebih efisien dibandingkan bank lain akan meningkat profitabilitas 

bank karena nilai rasio efisiensi atas pengeluaran terhadap pendapatan lebih 

kecil dibandingkan bank lain. Jadi bank tersebut akan terlihat lebih baik 

dibandingkan bank lain dalam persepsi investor, karena memberikan 

pengambalian investasi yang lebih besar. 

3. Kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Artinya 

setiap peningkatan kredit bermasalah maka mengakibatkan penurunan atas 

profitabilitas yang didapatkan. Investor lebih akan tertarik terhadap bank 

yang memiliki tingkat kredit bermasalah yang lebih rendah. 
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4. Margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah 

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel margin pendapatan bunga, tingkat 

efisiensi, dan kredit bermasalah dapat mempengaruhi secara bersama-sama 

atas penurunan maupun peningkatan profitabilitas. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bank dianjurkan lebih menggenjot pertumbuhan kredit melalui teknologi 

keuangan (Fintech) agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kredit 

secara cepat  

2. Bank dianjurkan memaksimalkan layanan berbasis teknologi untuk 

menghemat pengeluaran, serta bank dianjurkan untuk mengoptimalkan 

program Laku Pandai untuk mengurangi investasi perluasan jaringan kantor. 

Dengan program Laku Pandai bank tidak perlu membuka kantor cabang 

baru dan akan menghemat pengeluaran bank bersangkutan. 

3. Bank diharuskan membentuk kebijakan perkreditan yang tegas agar tidak 

meningkatkan kredit bermasalah bank bersangkutan seperti memberikan 

hukuman maupun denda terhadap petugas bank yang tidak profesional. 
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Lampiran 1 : Daftar Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kategori 

1 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Buku 4 

2 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Buku 4 

3 PT. Bank Central Asia , Tbk Buku 4 

4 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Buku 4 

5 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Buku 4 

6 PT. Bank OCBC NISP, Tbk Buku 3 

7 PT. Bank Mega, Tbk Buku 3 

8 PT. Bank Bukopin, Tbk Buku 3 

9 PT. Bank Mizuho Indonesia Buku 3 

10 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Buku 3 

11 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Buku 3 

12 PT. Bank Pan Indonesia, Tbk Buku 3 

13 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk Buku 3 

14 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Buku 3 

15 PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Buku 3 

16 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Buku 3 

17 PT. Bank Permata, Tbk Buku 3 

18 PT. Bank UOB Indonesia, Tbk Buku 3 

19 PT. Bank DBS Indonesia Buku 3 

20 PT. Citibank Indonesia Buku 3 

21 PT. Bank Mayapada International, Tbk Buku 3 

22 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Buku 3 

23 PT. Standard Chartered Bank Indonesia Buku 3 

24 PT. Bank DKI Buku 3 

25 PT. Bank ANZ Indonesia Buku 3 

26 PT. Bank HSBC Indonesia Buku 3 
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Lampiran 2  : Statistik Deskriptif 

 ROA TITL BOPO NPL 

 Mean  0.022359  0.076524  0.798954  0.012090 

 Median  0.020700  0.070800  0.816200  0.010850 

 Maximum  0.051500  0.155700  0.989900  0.042300 

 Minimum  0.001100  0.018300  0.457200  0.001300 

 Std. Dev.  0.011275  0.030769  0.108346  0.008725 

 Skewness  0.374368  0.459452 -0.484190  1.000340 

 Kurtosis  2.670188  2.657619  3.066990  3.623171 

     

 Jarque-Bera  3.235345  4.647779  4.554201  21.22347 

 Probability  0.198360  0.097892  0.102581  0.000025 

     

 Sum  2.593700  8.876800  92.67870  1.402400 

 Sum Sq. Dev.  0.014620  0.108873  1.349968  0.008754 

     

 Observations  116  116  116  116 

 

Lampiran 3 : Uji Chow 

  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 1.727634 (23,89) 0.0364 

Cross-section Chi-square 42.818414 23 0.0073 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/15/17   Time: 02:37   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 116  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TITL 0.153526 0.014392 10.66769 0.0000 

BOPO -0.070506 0.004794 -14.70764 0.0000 

NPL -0.002051 0.000642 -3.196560 0.0018 

C 0.057294 0.006143 9.327457 0.0000 

     
     R-squared 0.829226     Mean dependent var 0.022359 

Adjusted R-squared 0.824652     S.D. dependent var 0.011275 

S.E. of regression 0.004721     Akaike info criterion -7.839516 

Sum squared resid 0.002497     Schwarz criterion -7.744564 

Log likelihood 458.6919     Hannan-Quinn criter. -7.800971 

F-statistic 181.2797     Durbin-Watson stat 1.742622 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Lampiran 4 : 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 6.006740 3 0.1113 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     TITL 0.167980 0.158154 0.000030 0.0741 

BOPO -0.068436 -0.070074 0.000004 0.4113 

NPL -0.001539 -0.001917 0.000000 0.0656 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/15/17   Time: 02:39   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 116  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.056945 0.006003 9.485873 0.0000 

TITL 0.167980 0.014985 11.21021 0.0000 

BOPO -0.068436 0.005050 -13.55260 0.0000 

NPL -0.001539 0.000646 -2.382661 0.0193 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.881937     Mean dependent var 0.022359 

Adjusted R-squared 0.847447     S.D. dependent var 0.011275 

S.E. of regression 0.004404     Akaike info criterion -7.812088 

Sum squared resid 0.001726     Schwarz criterion -7.171166 

Log likelihood 480.1011     Hannan-Quinn criter. -7.551910 

F-statistic 25.57069     Durbin-Watson stat 2.420765 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
Lampiran 5 : Uji Normalitas Keseluruhan Variabel 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010

Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2016

Observations 116

Mean       7.44e-06

Median  -0.000314

Maximum  0.010317

Minimum -0.013464

Std. Dev.   0.004641

Skewness  -0.345811

Kurtosis   3.582271

Jarque-Bera  3.950673

Probability  0.138715

 
Lampiran 6 : Uji Multikolinieritas  

 TITL BOPO NPL 

TITL 1 -

0.070436076

1624102 

-

0.029458754

29479766 

BOPO -

0.070436076

1624102 

1 0.545983874

0278807 

NPL -

0.029458754

29479766 

0.545983874

0278807 

1 

 

Lampiran 7 : Uji Heteroskesdasitas 

Dependent Variable: RESID2   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/07/17   Time: 19:12   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 116  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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     TITL 0.000211 0.000113 1.862987 0.0651 

BOPO -6.95E-05 3.77E-05 -1.842967 0.0680 

NPL -1.80E-06 5.05E-06 -0.356985 0.7218 

C 5.50E-05 4.83E-05 1.139492 0.2569 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 3.71E-05 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.087162     Mean dependent var 2.41E-05 

Adjusted R-squared 0.062711     S.D. dependent var 3.77E-05 

S.E. of regression 3.65E-05     Sum squared resid 1.49E-07 

F-statistic 3.564770     Durbin-Watson stat 1.786059 

Prob(F-statistic) 0.016487    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.087162     Mean dependent var 2.41E-05 

Sum squared resid 1.49E-07     Durbin-Watson stat 1.786059 

     
     
Lampiran 8 : Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/07/17   Time: 19:14   

Sample: 2012 2016   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 116  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     TITL 0.158154 0.013938 11.34729 0.0000 

BOPO -0.070074 0.004639 -15.10467 0.0000 

NPL -0.001917 0.000612 -3.130255 0.0022 

C 0.057213 0.005830 9.813239 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.001511 0.1053 

Idiosyncratic random 0.004404 0.8947 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.825430     Mean dependent var 0.017746 

Adjusted R-squared 0.820754     S.D. dependent var 0.010487 

S.E. of regression 0.004458     Sum squared resid 0.002226 

F-statistic 176.5257     Durbin-Watson stat 1.923993 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.828943     Mean dependent var 0.022359 

Sum squared resid 0.002501     Durbin-Watson stat 1.712332 
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          CURRICULUM VITAE     

 

PERSONAL DETAILS  

Name     : Ihsan   

Place, Date of Birth   : Padang, July 29 1995  

Nationality    : Indonesia  

Religion    : Islam  

Address : Komp.Filano Jaya 1 A/1 No.8, Parakah Karakah-

Padang Timur  

Ph. Number    : 081282207704 

E-mail     : ihsan.20131111102@ibs.ac.id  

GPA    : 3,52 

FORMAL EDUCATION DETAILS  

2001 – 2007    : SD Islam Budi Mulia Padang 

2007 – 2010    : SMPN 30 Padang  

2010 – 2013    : SMA Adabiah 2 Padang 

2013 – Now    : STIE Indonesia Banking School Jakarta  

NONFORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS  

2009-2012   : English Course, English Language School Padang 

2013    : Microsoft Office Certification at Lembaga Pendidikan  

    dan Pelatihan Profesi Mandiri Padang 

2014     : Rindam Jaya Military Training  

2014-2015   : English for Business and Banking, George Manson  

    University 
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2015  :Training Mandiri Mini Bank, Indonesia Banking School  

2015 : Workshop about Trade Finance, Basic Treasury & 

Foreign Exchange, Credit Analysis Training at 

Indonesia Banking School 

2015     : Zahir Accounting, Indonesia Banking School 

2017     : TOEFL at Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika  

    Jakarta 

INTERNSHIP AND WORKING EXPERIENCE  

January 2016   : Internship at KPw Bank Indonesia Kepulauan Riau 

August 2016  :Internship at Bank Rakyat Indonesia KC Jakarta 

Kalibata 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES AND EVENT PARTICIPATION 

2015    : Committee of AGTI   

2015    : Committee of Rhythm Night   

2016    : Committee of Supercup 7  

2016    : Committee of Pemilu Raya Organisasi  Mahasiswa  

    Periode 2016/2017 Indonesia Banking School 

2017    : Best Student Candidate 2016 Indonesia Banking  

    School 

SKILLS 

1. Computer Literate (Ms.Word, Ms.Excel, and Ms.Powerpoint) 

2. Internet Literate 
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