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PENGARUH MARGIN PENDAPATAN BUNGA, TINGKAT EFISIENSI, DAN KREDIT 

BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS 

Ihsan (20131111102) 

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. 
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I.Pendahuluan 

Kinerja keuangan yang dilihat dari profitabilitas merupakan 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).  

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

  

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia  

 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fenomena yaitu ketika margin pendapatan bunga 
mengalami peningkatan di tahun 2015 dan tahun 2016 disaat yang bersamaan profitabilitas mengalami 
penurunan. Jika dilihat dari total aset bank umum konvensional di Indonesia setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. Dari fenomena ini, munculnya indikasi bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi 
penurunan profitabilitas tersebut selain margin pendapatan bunga yaitu beban operasional yang terlalu 
besar yang direpresentasikan oleh tingkat efisiensi serta adanya peningkatan kredit bermasalah pada 
bank umum konvensional di Indonesia. 

 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 yang melakukan bisnisnya di bidang penyediaan pembiayaan kepada pihak lain memiliki 
keuntungan dari pendapatan bunga bersih yang diperolehnya yang direpresentasikan oleh margin 
pendapatan bunga. Kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan jumlah biaya bunga dan 
dalam mengelola aset produktif untuk menciptakan keuntungan akan mempengaruhi profitabilitas bank 
(Kristianti dan Yovin, 2016).  

 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).  

 Beban operasional 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). Kontrol yang lemah dari manajemen bank dalam mengontrol biaya overhead akan 
menyebabkan tingkat efisiensi bank dapat memburuk (Owusu, Mensah, Crabbe, dan Antwi, 2015). 

 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 operasional termasuk gaji serta 
tunjangan, perlengkapan kantor, dan biaya lain yang berkaitan dengan operasional bank bersangkutan. 
Hal ini mengindikasikan bahwa beban operasional yang dimiliki bank mempengaruhi profitabilitas yang 
didapatkan oleh bank yang bersangkutan (Kristianti dan Yovin, 2016).  

 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 
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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).  

 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).   

 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 “. 

 

II. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

II.1. Landasan Teori 

II.1.1. Teori Sinyal 

 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). Dorongan perusahaan 
memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal ini dikarenakan adanya asimetri 
informasi antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal (Brigham dan Houston, 2001).  

 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 eksternal, kurangnya informasi bagi pihak eksternal menyebabkan mereka sulit untuk menilai 
prospek perusahaan (Kodrat dan Herdinata, 2009). 

 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). 

 

II.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 : 

1. Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk. 
2. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha. 
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3. 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. 
 

II.1.3. Profitabilitas 

 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).  

 

II.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 berarti selisih pendapatan bunga 
menghasilkan peningkatan laba dan modal yang dapat dijadikan untuk mendukung atau meningkatkan 
penyaluran kredit (Buchory, 2016). 

 

II.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) efisiensi adalah suatu hal yang dicapai dalam menggunakan sumber 
daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Saat bank dalam kondisi efisien berarti 
profitabilitas saat itu mengalami peningkatan (Dawood, 2014). 

 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). 

 

II.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 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). 
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II.2. Pengembangan Hipotesis 

II.2.1. Hubungan Margin Pendapatan Bunga terhadap 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).  

 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).  

 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. 

H1: Margin Pendapatan Bunga berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

 

II.2.2. Hubungan Tingkat Efisiensi terhadap 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).  

 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). 

 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. 

H2: Tingkat Efisensi berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 

 

II.2.3. Hubungan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas 

 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 dapat 
menurunkan pendapatan bunga yang didapatkan dikarenakan adanya tunggakan bunga yang 
didapatkan oleh bank, serta bank melalukan penyisihan dana atas kredit bermasalah yang muncul 
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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). 

 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. 

H3: Kredit Bermasalah berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. 

 

II.2.4. Hubungan Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit Bermasalah secara 
simultan terhadap Profitabilitas 

H4: Margin Pendapatan Bunga, Tingkat Efisiensi, dan Kredit Bermasalah berpengaruh secara simultan 
terhadap Profitabilitas 

 

III. Metodologi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah bank umum sedangkan populasinya adalah keseluruhan bank umum 
konvensional di Indonesia. Periode penelitian yaitu dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Tabel 3.1 (lihat 
lampiran) menunjukkan jumlah observasi penelitian yang digunakan berdasarkan pada kriteria yang 
telah ditetapkan (purposive sampling) adalah sebanyak 116 observasi penelitian. 

 

III.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan rasio return on assets (ROA), margin 
pendapatan bunga diukur dengan rasio total interest income to total loan (TITL), tingkat efisiensi diukur 
dengan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), dan kredit bermasalah 
diukura menggunakan rasio non performing loan-net (NPL). Tabel 3.2 (lihat lampiran) menunjukkan 
operasionalisasi variabel untuk penelitian ini. 

 

III.2. Model Penelitian 

 Model yang dibentuk 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 
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IV. Analisis dan Pembahasan 

IV.1. Statistik Deskriptif 

 Tabel 4.1 (lihat lampiran) menunjukkan bahwa nilai rata-rata ROA pada periode 2012-2016 
adalah sebesar 0.022359 dengan standar deviasi untuk ROA sebesar 0.011275. Nilai rata-rata TITL 
pada periode 2012-2016 sebesar 0.076524 dengan standar deviasi untuk TITL sebesar 0.030769. Nilai 
rata-rata BOPO pada periode 2012-2016 adalah sebesar 0.798954 dengan Standar deviasi untuk 
BOPO sebesar 0.108346. Dan nilai rata-rata NPL pada periode 2012-2016 adalah sebesar 0.012090 
dengan standar deviasi untuk NPL sebesar 0.008725. Nilai standar deviasi yang relatif kecil pada setiap 
variabel menunjukkan bahwa sebaran variabel data masih normal karena masih mendekati nilai rata-
rata. 

 

IV.2. Regresi Data Panel dan Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow diestimasi dengan teknik fixed effect sehingga 
dilanjutkan dengan uji hausman, penelitian ini menggunakan teknik random effect. Berdasarkan hasil 
uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak memiliki masalah-masalah asumsi 
klasik dan menyatakan model penelitian memiliki data yang berdistribusi normal, tidak ada gejala 
multikolinier, bersifat homos, dan tidak adanya autokorelasi. 

 

IV.3. Pembahasan Hipotesis 

 Tabel 4.2 (lihat lampiran) menunjukkan hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini, berdasarkan 
hasil uji regresi data panel variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 
82.07%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik menjelaskan variabel 
terikat karena berada pada tingkat diatas 50%. Dan berdasarkan hasil uji statistik F menyatakan bahwa 
variabel bebas yang terdiri dari margin pendapatan bunga, tingkat efisiensi, dan kredit bermasalah 
dapat berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas karena nilai probabilitas F-statistik yang 
dihasilkan sebesar 0.000 dan H4 dapat diterima dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis 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 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. 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 dan menyatakan H1 dapat diterima dalam 
penelitian ini.  

 Tingkat efisiensi yang buruk memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Karena 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 berada pada level tinggi maka akan menurunkan profitabilitas saat itu dan sebaliknya. Hasil ini 
sejalan dengan penelitian (Frederick, 2015), (Bejaoui dan Bouzgarrou, 2014), (Dawood, 2014), 
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(Buchory, 2015), dan (Buchory, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi yang buruk 
berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan menyatakan H2 dapat diterima dalam penelitian ini. 

 Kredit bermasalah memilik pengaruh negatif terhadap profitabilitas, karena kredit bermasalah 
terlalu tinggi didalam sebuah bank maka dapat menimbulkan kerugian bagi bank bersangkutan akibat 
dari 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. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Frederick, 2015), (Bejaoui dan Bouzgarrou, 
2014), (Lata, 2014), (Lelissa, 2014), , (Alhadab dan Alsahawneh, 2016), dan (Opoku, Angmor, dan 
Boadi, 2016) yang menyatakan bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 
dan menyatakan H3 dapat diterima dalam penelitian ini. 

 

IV.4. 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 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 
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penurunan profitabilitas bank umum 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. 

 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. 

 

V. Penutup 

V.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

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 yang buruk 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. 

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. 
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V.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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



11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adeusi, S. O., Kolapo, F. T., & Aluko, A. O. (2014). Determinants of Commercial  Bank’s Profitability 
 Panel Evidence From Nigeria. 

Alhadab, M., & Alsahawneh, S. (2016). Loan Loss Provision and the Profitability  of Commercial 
 Banks: Evidence from Jordan. International Journal of  Business and Management, 11(12), 
 242. 

Baek, S., Cha, S. Y., & Lee, N. (2015). The Effect of the Diversification in Korean Banks: The 
 impact on Profit and Risk. Journal of Accounting and Finance,  15(2), 51. 

Bank Indonesia. (2015). Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015.  

Brigham, Eugene F; Daves, Phillip R. (2004). Intermediate Finance Management; 8th edition, New York: 
 South Western. 

Buchory, H. A. (2015). Banking Intermediation, Operational Efficiency and Credit  Risk In the Banking 
 Profitability. International Journal of Business,  Economics and Law, 7(2), 57-63. 

Buchory, H. A. (2016). Determinants of Banking Profitabilitas In Indonesian Regional Development 
 Banks. Actual Problems in Economics, (177), 308. 

Dawood, U. (2014). Factors impacting profitability of commercial banks in  Pakistan for the period of 
 (2009-2012). International Journal of Scientific and Research Publications, 4(3), 1-7. 

Estiyanti, N. M., dan Gerianta W. Y., (2012). “Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Pada 
 Peringkat Obligasi Di Bursa Efek Indonesia”. SNA XV. Banjarmasin. 

Frederick, N. K. (2015). Factors Affecting Performance of Commercial Banks in  Uganda-A Case for 
 Domestic Commercial Banks. International Review of Business Research Papers, 11(1), 95-
 113. 

Hasibuan, Malayu SP. (1994). Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan. 
 Cetakan Keenam. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. 

Islam, M. S., & Nishiyama, S. I. (2016). The Determinants of Bank Profitability: Dynamic Panel Evidence 
 from South Asian Countries. Journal of Applied Finance and Banking, 6(3), 77. 

Kodrat,   D.   S.   dan   C.   Herdinata.   (2009).   Manajemen  Keuangan:  Based  on Empirical  Research. 
 Graha Ilmu. Yogyakarta. 

Kristianti, R. A., & Yovin, Y. (2016). Factors Affecting Bank Performance:  Cases of Top 10 Biggest 
 Government and Private Banks in Indonesia in 2004-2013. Karya Ilmiah Dosen Fakultas 
 Ekonomi. 

Lata, R. S. (2014). Non-Performing Loan and its Impact on Profitability of State  owned Commercial 
 Banks in Bangladesh: An Empirical Study. In Proceedings of 11th Asian Business Research  
 Conference (pp. 26-27). 

Lelissa, T. B. (2014). The Determinants of Ethiopian Commercial Banks  Performance. European 
 Journal of Business and Management, 6(14), 52-62. 

Melewar, T. C. (2008). Facest of Corporate Identity;Communication and  Retputation. Routlege, New 
 York. 

Opoku, R. T., Angmor, P. L., & Boadi, L. A. (2016). Credit Risk and Bank  Profitability: Evidence from 
 Ghana Stock Exchange. Journal for Studies in Management and Planning, 2(3), 89-96. 

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Buku Saku Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 
 Keuangan Inklusif.  

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016. 

Owusu-Antwi, G., Mensah, L., Crabbe, M., & Antwi, J. (2014). Determinants of Bank Performance in 
 Ghana, the Economic Value Added (EVA) Approach. International Journal of Economics and 
 Finance, 7(1), 203. 

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



12 
 

Pareto & Koopmans. (1950). Ekonomi Industri (edisi 2). Yogyakarta : BPFE. 

Riyanto, B., (2001), Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE-
 UGM, Yogyakarta. 

Sukasa, L., Suhadak, S., & Hidayat, R. R. (2017). The Influence Of Corporate Governance and 
 Capital Structure On Financial Performance (Studies on Companies that were Rated in CGPI 
 Listed on The Indonesia Stock Exchange For 2011-2015). Jurnal Administrasi Bisnis, 42(1), 66-
 74. 

Zahiruddin, I.A. (2013). Memahami Bisnis Bank. Jakarta: Ikatan Bankir Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



13 
 

LAMPIRAN 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 
 
Tabel 3.2 Ringkasan 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 diolah oleh penulis (2017) 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan Jumlah 

Jumlah Bank Umum Konvensional di Indonesia 103 

Jumlah Bank Umum Konvensional Kategori Buku 3 dan Buku 4 28 

Jumlah Bank Umum Konvensional yang Tidak Sesuai dengan Kriteria Sampel (2) 

Jumlah Tahun Observasi 5 

Jumlah Sampel Setelah Memenuhi Kriteria 26 

Jumlah Observasi Penelitian sebelum outliers 130 

Outliers Penelitian (14) 

Jumlah Observasi Penelitian setelah outliers 116 
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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 

Observations 116 116 116 116 

Sumber: hasil output program Eviews 9.0, 2017 

 

Tabel 4.2 Hasil Regresi Data Panel (Random Effect) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik 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-square 0.825430 

Adjusted R-squared 0.820754 

F-statistic 176.5257 

Prob (F-statistic) 0.000000 

Sumber: hasil output program Eviews 9.0, 2017 
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