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ABSTRAK

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN LIKUIDITAS TERHADAP
PROFITABILITAS PERBANKAN BUMN DI INDONESIA PERIODE

2008-2015

Oleh

Anggi Widantika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari dana
pihak ketiga (DPK)  dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset
(ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sub sektor perbankan BUMN
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2015. Sampel dalam
penelitian ini diperoleh sebanyak 4 perbankan sampel dikalikan dengan periode
tahun pengamatan yaitu 8 tahun, sehingga jumlah observasi penelitian ini 32 data
observasi dengan menggunakan metode total sampling, data penelitian ini
diperoleh melalui website (www.idx.co.id). Teknik analisis data menggunakan
statistik deskriptif, regresi linier berganda, uji hipotesis t untuk menguji pengaruh
secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara bersama-sama. Tingkat
kesalahan atau signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.

Model penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Hasil
uji t menunjukan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh secara positif
signifikan dan Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
Profitabilitas. Hasil uji F menunjukan bahwa variabel dana pihak ketiga dan Loan
to Deposit Ratio berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai adjusted R-square
sebesar 0,586 menunjukan bahwa sebesar 58,6% dari dana pihak ketiga dan Loan
to Deposit Ratio mempengaruhi profitabilitas sementara sisanya 41,4%
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model
penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas tidak
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.Secara simultan dana pihak ketiga
dan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada
perbankan BUMN di Indonesia periode 2008-2015.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Return On
Asset (ROA)



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
  
  

THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS AND LIQUIDITY TO PROFITABILITY 

BUMN BANKING IN INDONESIA PERIOD 2008-2015 
  

  
By 
  

Anggi Widantika 
  
  
  

This research is supposed to know that there is the effect from third party funds (DPK) and 

Loan to Deposit Ratio (LDR) to Return On Asset (ROA). The Population at this research  

all sub sektor BUMN banking in Indonesia Stock Exchange (BEI) period 2008- 2015. Sample 

at this research is got as much as 4 banking by using purposive sampling method, this data 

research is got by the website (www.idx.co.id). Data analysis techniques descriptive 

statistics, multiple linear regression, hypothesis testing for testing the partial affection, F 

testing for testing the multiple affection. Mistake rate or significant that is used for 

this research is 5%. 

  
This research model that is used has filied the requirment of classic assumption test. The 

result of T testing show that the variable third party funding significantly influence positively 

and Loan to Deposit Ratio no significant positive effect on profitability . F test results showed 

that the variables of third party funds and Loan to Deposit Ratio significant effect on 

ROA. Adjusted R-square value of  0, 586 showed that 58,6% of third party funds and Loan to 

Deposit Ratio affect Return On Asset (ROA) while the remaining 41.4% is affected by other 

variable that is not included for this research model.  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dalam menghadapi persaingan bisnis, suatu badan usaha haruslah

benar-benar memperhatikan hal yang sangat fundamental yaitu permodalan. Agar

dapat produktif dalam menghadapi persaingan, perusahaan harus memberikan

perhatian khusus dalam penggunaan dananya. Krisis ekonomi yang terjadi telah

membuat masyarakat menjadi lebih teliti dalam menilai kinerja perbankan, oleh

karena itu penting bagi sebuah bank untuk terus memperbaiki dan

mempertahankan kinerjanya (Nursatyani, 2011). Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum, tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui

penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor

permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas

terhadap risiko pasar.

Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan empat aspek

penilaian yaitu Capital, Assets, Earning, Liquidity, hal ini menunjukkan bahwa

rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan

perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara
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construct untuk menilai kinerja dan pengujian kekuatan hubungan rasio keuangan

dengan kinerja keuangan perbankan, menurut pengamatan jarang dilakukan.

Didasari oleh beberapa alasan antara lain keuangan perusahaan perbankan sedikit

berbeda dengan rasio keuangan-keuangan sejenis perusahaan lainnya.

Menurut Taswan (2010)  kinerja bank secara eksplisit dipersentasikan oleh

rasio dan aspek permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas, dan

kepatuhan pada regulasi. Rasio-Rasio ini penting kerena selalu dijadikan

informasi yang dikonsumsi oleh publik, dalam penelitian ini rasio-rasio yang

digunakan adalah Return on Assets (ROA) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Ada

tidaknya aktiva produktif dan likuiditas sangat dipengaruhi dana pihak ketiga,

oleh karena itu dalam penelitian ini menambahkan variabel dana pihak ketiga.

Tingkat kinerja suatu bank dapat diukur dengan menilai tingkat kesehatan

bank tersebut. Kinerja bank dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah

kinerja keuangannya. Dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup

pesat. Bank harus bisa menunjukkan kinerja yang optimal bagi masyarakat

dengan menjaga tingkat profitabilitas, karena dengan profitabilitas yang tinggi

masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap bank tersebut.

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998

tentang perbankan adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Menurut Nuritomo (2014) fungsi utama bank adalah

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

untuk berbagai tujuan atau sebagai (financial intermediary) pihak yang kelebihan
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dana (surplus) serta pihak yang kekurangan dana (deficit). Secara lebih spesifik

bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of

services.

Perbankan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem

perekonomian dan keuangan Indonesia karena dapat berfungsi sebagai

intermediary institution yaitu lembaga yang mampu menyalurkan kembali dana-

dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus kepada unit-unit ekonomi

yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini merupakan mata rantai

yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan dengan penyediaan dana

sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam melaksanakan fungsi

produksi, agar dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan harus

berjalan dengan baik pula (Susilo, 2000).

Perbankan juga merupakan tonggak bagi perekonomian suatu negara termasuk

bagi negara Indonesia karena perbankan memiliki peranan yang sangat penting.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam sektor keuangan

untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan

kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Adityantoro dan Rahardjo (2013) dalam menjalankan fungsinya bank

telah mengakibatkan timbulnya aliran dana, oleh karena itu jika perbankan lebih

fokus pada dana yang telah dihimpun untuk disalurkan dalam pemberian kredit

maka seluruh masyarakat dapat merasakan fungsi dari sektor perbankan itu

sendiri. Sehingga bank menjadi salah satu lembaga yang dipercaya oleh

masyarakat untuk mengelola dana agar menjadi lebih produktif. Prinsip bank

adalah mencari laba atau berusaha untuk meningkatkan labanya, hal ini
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menyebabkan laba menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Laporan mengenai rugi laba suatu perusahaan menjadi paling penting dalam

laporan tahunan, selain itu kegiatan perusahaan selama periode tertentu

mencangkup aktivitas rutin atau operasional juga perlu dilaporkan sehingga

diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat

keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan,dan kemampuan operasional

perusahaan. Prediksi kinerja keuangan suatu perusahaan pada umumnya

dilakukan oleh pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan yang

memiliki hubungan dengan perusahaan yang bersangkutan seperti investor,

kreditur, dan pemerintah. Analisis laporan keuangan perbankan dapat membantu

para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya

dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan

perbankan.

Perkembangan perekonomian tidak lepas dari peran sektor perbankan yang

membantu kemajuan perekonomian, perbankan dapat membantu pertumbuhan

perekonomian suatu negara dan masyarakatnya.  Bank merupakan salah satu

lembaga otoritas keuangan yang membantu perkembangan perekonomian di suatu

negara.  Pada dasarnya bank melakukan kegiatannya memerlukan dana, sehingga

bank harus menghimpun dana dari berbagai pihak, ketika semakin banyak dana

yang dimiliki oleh bank maka bank tersebut mampu berkontribusi untuk

menjalankan kegiatannya dengan baik.

Selain hal tersebut, bank mempunyai tujuan sebagai penunjang pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
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nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga tercapainya

peningkatan kemakmuran bagi masyarakat. Kinerja keuangan bank

mencerminkan kemampuan operasional bank baik dalam bidang penghimpunan

dana maupun dalam penyaluran dana tersebut. Kinerja bank juga dapat

menunjukkan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan dan

kelemahan bank, dapat dilakukan strategi untuk mengembangkan bank tersebut

dan dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi dan meminimalisir

kelemahan bank tersebut sebagai kegiatan perbaikan di masa mendatang.

Penilaian terhadap kinerja bank biasanya dilihat dari laporan keuangannya.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari

perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Adapun pihak-pihak yang memiliki

kepentingan terhadap laporan keuangan bank (Kasmir, 2012) adalah pemegang

saham, pemerintah, manajemen, karyawan, masyarakat luas.

Komponen laporan keuangan bank terdiri dari neraca bank, laporan rugi/laba

bank, laporan likuiditas aktiva produktif, laporan komitmen dan kontingensi,

laporan risiko keuangan bank, laporan aktiva produktif, laporan posisi keuangan.

Melalui informasi yang disajikan dari laporan keuangan tersebut dapat membantu

investor dan pengguna lain yang potensial dalam dalam kegiatan pengambilan

keputusan untuk menanamkan dananya pada bank tersebut sebagai sarana

investasi dan mengetahui kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana. Sesuai

dengan tujuan dari pendekatan pengawasan bank oleh Bank Indonesia yaitu
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keluasan berusaha (deregulasi), menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential

banking), dan self regulatory banking dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam laporan perekonomian tahunan yang dirilis oleh Bank Indonesia

menyebutkan bahwa selain dari aspek profitabilitas dan rasio-rasio keuangan,

kinerja perbankan juga dapat diukur dari kemampuan bank dalam menghimpun

dana masyarakat. Dalam membiayai kegiatannya bank membutuhkan dana, dana

tersebut dapat berasal dari berbagai sumber.

Dana bank sangat penting untuk perencanaan investasi dan keputusan-

keputusan manajemen untuk meraih keuntungan. Besar kecilnya skala usaha bank

ditentukan oleh modal yang dimiliki. Pemenuhan kebutuhan dana bagi bank bisa

dicari dengan melalui berbagai sumber, seperti bank itu sendiri yang berupa

modal disetor (net worth), masyarakat, dan lembaga keuangan. Untuk

mendukung ekspansi penyaluran kredit , perbankan masih mengandalkan DPK

sebagai sumber utama pembiayaan kredit.

Kegiatan pokok perbankan adalah menghimpun dana dari anggota

masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada pemakai dana.

Bank di tuntut untuk dapat menyalurkan dana yang telah dihimpun, langkah ini

menguntungkan namun juga bisa membawa risiko kekurangan likuditas apabila

sewaktu-waktu pemilik dana menarik dana nya, sebaliknya apabila terlalu banyak

dana yang dicadangkan untuk menjaga ketersediaan likuiditas maka bank akan

kehilangan kesempatan untuk memperolehh keuntungan yang lebih besar.

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun

dalam bentuk giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito

(timedeposit) yang berasal dari perorangan atau badan (Nuritomo, 2014). Dana
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inilah yang akan digunakan oleh pihak bank untuk bisa dikelola diberdayakan

sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional bank tersebut. Pihak bank akan menggunakan dana pihak ketiga

tersebut dalam bentuk penjualan jasa berupa penyaluran kredit kepada pihak yang

membutuhkan modal kredit. Selain untuk mendapatkan pendapatan bunga atas

kredit yang disalurkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendapan

dana yaitu adanya ketidakseimbangan antara dana yang telah dihimpun dan kredit

yang disalurkan oleh pihak bank.

Untuk bisa menjaga sumber dana yang bersumber dari masyarakat, pihak

bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya atas dana yang dititipkan. Pihak

bank harus menjaga kestabilan likuiditas agar tetap aman serta mencapai tingkat

Return on Assets (ROA) yang maksimal. Dana Pihak Ketiga dapat dimanfaatkan

untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah

satunya yaitu dalam bentuk kredit. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan

mengakibatkan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan

meningkat (Nandadipa, 2010).

Dendawijaya (2003) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang dihimpun

dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh

bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Menurut

Ratna dalam penelitian Arisanti (2010), dengan meningkatnya dana pihak ketiga,

maka dana yang dialokasikan untuk pemberian kredit juga akan meningkat

sehingga akan meningkatkan pula pendapatan bank yang akan berdampak

terhadap peningkatan profitabilitas bank tersebut . Likuiditas adalah kemampuan

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan
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kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih

serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 2012).

Mengukur tingkat likuiditas bank dapat digunakan quick ratio, investing

policy ratio, banking ratio, assets to loan ratio,cash ratio, dan loan to deposit

ratio (LDR). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 /30 /DPNP tanggal 16

Desember 2011, pada lampiran 14 perihal pedoman perhitungan rasio keuangan,

dijelaskan bahwa dalam menentukan tingkat likuiditas bank, digunakan rasio loan

to deposit ratio (LDR) sebagai acuan perhitungannya dengan membandingkan

jumlah kredit dengan jumlah dana pihak ketiga. Keluarnya aturan mengenai

pedoman perhitungan rasio keuangan, maka setiap perusahaan perbankan wajib

mengikuti dan menggunakan rasio loan to deposit ratio (LDR) sebagai penilaian

atas likuiditas bank. Semakin tinggi loan to deposit ratio (LDR) memberikan

indikasi semakin besar laba yang akan diperoleh bank, tetapi hal tersebut memiliki

resiko yang besar pula, yaitu tidak kembalinya dana kredit yang diberikan atau

terjadinya kredit macet, sehingga akan berdampak pada penurunan laba.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/7PBI/2013 tanggal 1 Oktober

2013, pada lampiran 2e yaitu penetapan peringkat komponen Likuiditas, loan to

deposit ratio (LDR) memiliki batas aman antara 78%-100%. Batas aman ini

memberikan indikasi bahwa setiap bank harus memiliki tingkat loan to deposit

ratio (LDR) berkisar pada 78%-100%, agar bank yang bersangkutan berada pada

kategori sehat. Nilai loan to deposit ratio (LDR) yang berada di atas batas aman,

berarti bank yang bersangkutan berada dalam kategori kurang likuid atau tidak

sehat.
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Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja keuangan suatu

bank. Ada dua metode yang digunakan yaitu berdasarkan Return on Asset (ROA)

dan Return on Equity (ROE). Dalam penelitian ini memilih Return on Assets

(ROA) sebagai variabel dependen dengan alasan untuk mengukur efektifitas

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya. Semakin besar Return on Asset (ROA) menunjukkan kinerja

keuangan semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar. Semakin kecil

rasio ini mengindentifikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal

mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.

Penentuan tingkat kesehatan bank Bank Indonesia lebih mementingkan

penilaian besarnya Return on Assets (ROA), hal ini dikarenakan Bank Indonesia

sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabiltas

suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari

simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003). Menurut ketentuan Bank Indonesia,

sebuah bank dikatakan sehat jika ROA yang dimiliki lebih dari 1,5%.

Bank BUMN atau disebut juga Bank Persero milik pemerintah yang terdiri

dari Bank Mandiri Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Bank Rakyat Indonesia serta

Bank Tabungan Negara Tbk tidak terlepas dari aktivitas memperoleh keuntungan,

karena nyatanya setiap bank pun memerlukan keuntungan guna untuk

meningkatkan kinerja bank. Aktivitas memperoleh laba yang dilakukan oleh

bank-bank BUMN tersebut, sebagaimana perbankan pada umumnya juga

dipengaruhi oleh DPK dan LDR. Besaran dan perubahan DPK dan LDR untuk

perbankan BUMN dari tahun 2008-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1.
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TABEL 1.1 DATA DANA PIHAK KETIGA, LDR DAN ROA PERBANKAN
BUMN PERIODE 2008-2015.

Tahun Dana Pihak Ketiga (Miliar) LDR (%) ROA (%)
2008 Rp. 669.827 70,27 2,72
2009 Rp. 783.384 69,55 2,71
2010 Rp. 898.405 71,54 3,08
2011 Rp.1.039.257 78,77 3,03
2012 Rp.1.201.284 79,84 3,80
2013 Rp.1.363.062 86,70 3,87
2014 Rp.4.114.420 89,42 2,85
2015 Rp.4.413.056 92,11 2,32

Sumber: (www.ojk.go.id) Statistik Perbankan Indonesia

Melihat data tabel di atas, variabel LDR setiap tahun penelitian mengalami

nilai yang naik setiap tahunnya terkecuali pada tahun 2009. Nilai ROA mengalami

fluktuasi kenaikan sebesar 2,71% menjadi 3,08% tahun 2010 dan 3,03% di tahun

2011 selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2012 dengan nilai 3,80%. menjadi

3,87% di tahun 2013 lalu terjadi penurunan kembali pada tahun 2014 sampai

2015. Pergerakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang selalu meningkat tiap tahunnya

dari 669.827 miliar berturut-turut menjadi 4.413.046 miliar searah dengan Return

On Assets (ROA) menunjukkan indikasi positif.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja

perbankan dengan menggunakan rasio keuangan untuk menilai profitabilitas

perbankan namun hasilnya masih berbeda-beda antara lain yaitu Loan to Deposit

Ratio (LDR) menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan

Rusdiana (2012) menunjukan bahwa hasil Loan to Deposit Ratio (LDR)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2014) dan Sudiyanto dan Suroso (2010)

menunjukkan hasil bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh tidak
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signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Penelitian yang dilakukan Arifin

(2014) dan Rusdiana (2012) mendapatkan hasil bahwa DPK mempunyai pengaruh

negatif terhadap ROA. Tetapi hasil ini bertentangan dengan penelitian Sudiyanto

dan Suroso (2010) yang menyatakan DPK mempunyai pengaruh signifikan dan

positif terhadap ROA.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian dengan judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN

LIKUDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN BUMN DI

INDONESIA PERIODE 2008-2015”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalah

sebagai berikut: “Apakah Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas berpengaruh terhadap

Profitabilitas perbankan BUMN di Indonesia periode 2008-2015?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka

penelitian ini harus memiliki tujuan. Adanya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas

perbankan BUMN di indonesia periode 2008-2015.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Likuiditas terhadap

Profitabilitas perbankan BUMN di Indonesia periode 2008-2015.



12

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara Dana Pihak Ketiga

dan Likuiditas terhadap Profitabilitas perbankan BUMN di Indonesia

periode 2008-2015.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam konsentrasi

manajemen keuangan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan

Likuiditas terhadap Profitabilitas pada bank khususnya perbankan BUMN

di Indonesia.

2. Bagi penulis sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang

pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada

bank khususnya perbankan BUMN di Indonesia.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada

semua pihak dengan tujuan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk

penelitian selanjutnya.



II.  KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori keuangan

Teori Financial Intermediary seperti bank komersial menurut Arifin (2005)

yaitu untuk mendanai kegiatan rutin di perusahaan, sumber dana dari bank relatif

lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan sumber dana lain. Bank

memiliki keunggulan dalam semua jenis pendanaan kecuali untuk kebutuhan dana

yang sangat besar, meskipun bank juga dapat membentuk sindikasi untuk

mendanai kebutuhan dana yang sangat besar tersebut. Superioritas bank ini terjadi

karena bank memiliki staf yang profesional, yang sangat paham tentang teknik

analisis kredit dan karakteristik dari penyaluran kredit, seperti layanan manjemen

kas, factoring, dan leasing. Karena kedekatannya dengan manajemen perusahaan,

bank dapat menjadi corporate insider yang dapat mengakses informasi berkaitan

dengan pendanaan untuk tumbuhnya perusahaan tanpa harus men-disclouse

informasi yang sensitif di pesaing perusahaan dan tanpa memunculkan

asymmetric information yang melekat pada pendanaan dari pasar modal.

Karena keunggulan inilah maka bank cenderung mendominasi pendanaan

perusahaan di hampir seluruh negara sedang berkembang maupun negara maju.
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2. Fungsi bank

Menurut Nuritomo (2014) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat

berfungsi sebagai agent of trust,agent of development, dan agent of services.

a. Agent of trust

Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun

dana ataupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan

dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat

percaya bahwa uangnya akan dikelola dengan baik. Pihak bank sendiri akan

menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila

dilandasi adanya unsur kepercayaan bahwa debitur tidak akan

menyalahgunakan pinjamannya, mengelola dana dengan baik, dan debitur

mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban

lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak

dapat dipisahkan. Merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk

pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan

dana merupakan hal yang sangat diperlukan bagi lancarnya perekonomian di

sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat untuk

melakukan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan

jasa, mengingat kegiatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya
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penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak

lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent of services

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga

memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian

masyarakat secara umum. Jasa tersebut antara lain  berupa jasa pengiriman

uang, penitipan surat berharga, penitipan barang berharga, pemberian jaminan

bank, dan penyelesaian tagihan.

3. Peran bank

Menurut Susilo (2000) bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem

keuangan, peran tersebut adalah:

1. Pengalihan Aset (aset transmutation)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman

tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya

dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan

sebagai pengalihaset dari unit surplus (lenders) kepada unit defisit (borrowers).

Dalam kasus yang lain, pengalihan aset dapat pula terjadi jika bank

menerbitkan sekuritas sekunder (giro, deposito berjangka, dana pensiun dan

sebagainya) yang kemudian dibeli oleh unit surplus dan selanjutnya ditukarkan

dengan sekuritas primer (saham, obligasi, promes, commercial paper dan

sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit.
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2. Transaksi (transaction)

Bank memberikan berbagai kemudahan pada pelaku ekonomi untuk melakukan

transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro,

tabungan, deposito, saham) merupakan pengganti dari uang dan dapat

digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (likuidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-

produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk

masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk

kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4. Efisien (efficiency)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya.

Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker (brokerage)

adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan

memperlancar dan mempertemukan pemilik dan pihak-pihak yang saling

membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetri antara peminjam dan

investor menimbulkan masalah insentif. Peranan lembaga keuangan menjadi

penting untuk memecahkan masalah ini. Indonesia, dengan pasar yang belum

efisien, dan adanya informasi yang tidak sempurna, mengalami ekonomi biaya

tinggi. Ekonomi biaya tinggi akan menyebabkan Indonesia tidak dapat bersaing

dalam pasar global.
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4. Jenis-jenis bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan

sesuai yang diatur Undang Undang Perbankan, jika kita melihat jenis perbankan

sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat

beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi,

serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada

luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan

wilayah operasinya. Sedangkan segi kepemilikan perusahaan dilihat dari segi

kepemlikan sahamnya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah

yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi

tertentu. Jenis perbankan juga dibagi dalam bagaimana caranya menentukan harga

jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan (Kasmir,

2012).

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain

(Kasmir, 2012) :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menurut

fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan

kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa saja yang memiliki bank

tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan

saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi

kepemilikan tersebut adalah:

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah yaitu bank yang baik akte pendirian maupun

modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank

ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya

dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh

swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta

pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang

berbadan hukum koperasi.
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d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh

pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh

Warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan

transaksi seperti bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih

dalam batas-batas Negara.

1. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang dalam

mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya

didasarkan pada dua metode, yaitu spread based dan fee based.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang menetapkan

aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain
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baik dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan

perbankan lainnya.

5. Sekilas tentang bank BUMN

Bank Persero atau sering juga disebut bank pemerintah, adalah bank umum

yang secara mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah. Bank Persero yang

sebelumnya berjumlah tujuh bank diperkecil jumlahnya menjadi empat bank.

Kebijakan pemerintah terhadap bank persero dilakukan dengan menggabungkan

(merger) Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara

dan Bank Exim ke dalam Bank Mandiri. Bank BTN, Bank BNI, dan BRI tetap

terus beroperasi seperti sebelumnya. Beberapa bank persero telah menjadi bank

publik melalui penjualan sebagian sahamnya melalui pasar modal antara lain:

Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN.

6. Sumber dana bank

Sumber-sumber penghimpun dana menurut Nuritomo (2014) pada dasarnya

suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan

usahanya, yaitu :

a. Dana sendiri

Meskipun untuk suatu usaha bank proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila

dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, namun

dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan

usahanya. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri ini dibuktikan dengan
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adanya ketentuan bank sentral yang mengatur tentang proporsi minimal modal

sendiri dibanding dengan total nilai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Proporsi ini lebih dikenal dengan istilah rasio kecukupan modal (capital

aduquacy ratio-CAR). Modal sendiri akan dengan cepat habis untuk menutup

kerugian dan ketika kerugian telah melebihi modal sendiri, maka kemampuan

bank tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat menjadi sangat

diragukan. Kemampuan untuk mengembalikan dana simpanan masyarakat juga

dapat diragukan.

Penurunan kemampuan ini sangat mungkin untuk menurunkan tiingkat

kepercayaan masyarakat pada bank tersebut dan penurunan tingkat

kepercayaan terhadap suatu bank ini selanjutnya sangat membayakan

kelangsungan usaha bank tersebut.Seperti halnya badan usaha lain

penghimpunan dana sendiri ini antara lain : berupa modal disetor, dana dari

penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan

dan agio saham. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, bank umum dapat

melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi

melalui bursa efek Indonesia.

b. Dana dari deposan

Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa: tabungan, giro, dan

deposito berjangka yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.

1. Giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap

saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau dengan bilyet giro

untuk pemindah bukuan. Cek dan Bilyet Giro ini oleh pemiliknya dapat
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digunakan sebagai alat pembayaran, karena sifat penarikannya yang dapat

dilakukan setiap saat tersebut, maka sumber dana dari rekening giro ini

merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih

dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat

membantu dalam membiayai kegiatan nasabah secara lebih efisien. Nasabah

dapat melakukan pembayaran sewaktuwaktu tanpa harus beresiko

menggunakan uang tunai dalam jumlah besar, tanpa harus datang langsung

ke bank dan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo tertentu.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro

atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening

tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku

tabungan, cash card atau kartu ATM dan Debit Card. Persaingan ketat

dalam penghimpunan danan melalui tabungan antar bank-bank telah banyak

memunculkan cara-carabaru untuk menarik nasabah melalui produk

tabungan. Cara-cara yang digunakan antara lain : hadiah atas tabungan,

fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM dan fasilitas Debit

Card.

3. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan tanggal yang disepakati di

awal penempatan dana antara pihak deposan dan pihak bank. Mengingat
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simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, maka deposito

berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk.

c. Dana Pinjaman

Menurut Nuritomo (2014), dana pinjaman yang diperoleh bank dalam

rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa :

1. Call Money

Call Money merupakan sumber dana yang diperoleh bank berupa pinjaman

jangka pendek dari bank lain melalui intern bank call money market.

Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan

dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau

adanya rush. Dana dari call money ini berjangka waktu relatif pendek,yaitu

satu hari atau overnight sampai dengan 180 hari dengan tingkat bunga yang

berfluktuasi serta sangat dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan dana

di pasar pada suatu saat. Apabila likuiditas perbankan secara umum di suatu

area sedang sulit, maka tingkat bunga call money bisa menjadi lebih tinggi,

jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman umum. Call money dapat

juga dimanfaatkan oleh bank yang sedang mengalami kelebihan likuiditas

untuk menyalurkan dananya dalam jangak pendek, sehingga kelebihan

likuiditas tersebut menjadi dana yang produktif menghasilkan penerimaan

bagi bank.

2. Pinjaman antar bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari

pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Berbeda dengan call

money seperti apa yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pinjaman
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ini dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam

jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang

terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan

penerimaan bank.

3. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah

kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang

sedang mengalami kesulitan likuiditas. Masalah kesulitan likuiditas ini bisa

terjadi karena kalah kliring atau adanya rush (penarikan dana oleh

nasabahnasabah suatu bank). Untuk kepentingan mempertahankan

kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara umum, maka BI

akan berusaha memberikan bantuan likuiditas kepada bank tersebut

sepanjang bank tersebut masih memungkinkan untuk diselematkan.

d. Sumber Dana Lain

Selain dapat berasal dari dana sendiri, dana dari deposan dan dana pinjaman

sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang

tidak dapat digolongkan dalam jenis dana di atas. Menurut Nuritomo (2014),

“Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan

usaha perbankan dan perekonomian secara umum” Sumber-sumber tersebut

antara lain :

1. Setoran Jaminan Setoran jaminan atau sering disingkat menjadi Storjam,

merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang

menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan

storjam karen jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung resiko
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finansial tertentu yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan adanya storjam,

nasabah diharapkan mempunyai komitmen untuk berperilaku positif

sehingga di kemudian hari bank tidak harus mengalami kerugian karena

menanggung resiko yang timbul. Jasa-jasa bank yang biasanya memerlukan

storjam antara lain adalah letter of credit (LC) dan bank garansi (BG).

2. Dana Transfer Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana.

Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antara rekening, dari uang

tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik

tunai. Sebelum dana transfer ini ditarik oleh si penerima dana atau selama

masih mengendap di bank, dana ini dapat digunakan oleh bank untuk

mendanai kegiatan usahanya. Dana ini jelas hanya akan mengendap di bank

untuk jangka waktu yang sangat singkat. Namun sumber dana ini

digolongkan sebagai sumber dana yang tidak berbiaya. 30 Dana transfer

yang tersimpan di bank tidak menimbulkan kewajiban bagi bank untuk

memberikan imbal jasa berupa bunga, sehingga dana ini merupakan dana

murah bagi bank.

3. Surat Berharga Pasar Uang Salah satu akibat adanya serangkaian paket

deregulasi perbankan sejak tahun 1980 an adalah diperkenalkannya Surat

Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrumen yang digunakan

pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga

jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh

Bank Indonesia. Pada saat suatu bank mempunyai kelebihan likuiditas, bank

tersebut dapat membeli berbagai macam SBPU dan menjualnya kembali

pada saat mengalami kekurangan likuiditas.
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4. Diskonto Bank Indonesia Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka

pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang

diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto ini

merupakan upaya terakhir bank dan merupakan bantuan bank sentral

sebagai leader of last resort. 31 Fasilitas diskonto ini dapat dibagi menjadi

dua, yaitu :

- Fasilitas Diskonto I Fasilitas Diskonto I disediakan dalam rangka

memperlancar pengaturan dana bank sehari-hari.

- Fasilitas Diskonto II Fasilitas Diskonto II diberikan untuk memudahkan

bank dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengerahan

dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah atau jangka

panjang oleh nasabah.

7. Dana pihak ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari

masyarakat dapat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito (Nuritomo,

2014). Kegiatan penyaluran/ penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian

kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka

memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan

sebagi alat-alat likuid. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat menentukan

jumlah pertumbuhan kredit di tahun berikutnya dimana pertumbuhan tersebut

dapat menentukan tingkat Profitabilitas suatu bank. Dana-dana yang dihimpun

dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling
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diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola

oleh bank) (Dendawijaya, 2003).

8. Loan to deposit ratio (LDR)

Rasio ini sebagai pengukuran dari sisi likuiditas bank dimana

memperlihatkan perbandingan antara kredit dengan dana pihak ketiga (DPK).

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, dengan

cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun

dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar

kewajiban jangka pendeknya.

Menurut pedoman perhitungan rasio keuangan Bank Indonesia, kredit yang

dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pada

kredit yang diberikan kepada bank lain). Kemudian untuk dana pihak ketiga

terdiri dari: giro, tabungan, dan deposito. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan

akan menentukan tingkat keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan

kredit sementara dana yang terhimpun berjumlah besar maka akan menyebabkan

kerugian pada bank (Kasmir, 2012).

Menurut (Kasmir : 2012) Loan to Deposit Ratio mengukur komposisi jumlah

kredit yang diberikan di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat. Apabila

modal para nasabah yang di berikan untuk kredit tersebut berjalan dengan lancar.

Hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan daya tarik nasabah kepada bank,

karena tingkat pengembalian yang semakin besar.  Hal ini juga akan berdampak

pada resiko kredit apabila kredit yang di berikan macet atau tidak berjalan dengan

lancar akan berakibat modal yang di berikan dari nasabah menurun, dan ketika
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nasabah ingin menarik dana yang mereka letakkan di bank tersebut secara

mendadak maka akan berdampak likuiditas.

9. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran yang

diukur dengan presentase yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat

memperoleh laba dalam suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas perbankan

adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan

keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003).

Profitabilitas bank adalah hal yang sangat penting karena pendapatan bank ini

merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk

mencapai tujuan profit/laba. Laba merupakan kunci utama dalam kontinuitas atau

perkembangan bank.

Kemampuan bank dalam memperoleh laba tercermin dalam laporan keuangan

bank. Ukuran profitabilitas pada industri perbankan biasa digunakan umumnya

dengan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) serta Net Intereset

Margin (NIM). Return on Assets (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan

untuk memperoleh profitabilitas dalam kegiatan operasinya sedangkan Return on

Equity (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik

perusahaan dalam bisnis tersebut (Dendawijaya, 2003). Pada penelitian ini rasio

profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA). Return on Assets

(ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam

suatu periode. Salah satu faktor dipilihnya rasio ini mengingat keuntungan yang

diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu

bank. Semakin besar Return on Assets (ROA) suatu bank semakin besar pula
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keuntungan yang dicapai bank tersebut serta semakin baik posisi penggunaan aset di

dalam bank.

Adapun penilaian rasio ini menurut Tingkat Kesehatan Bank dengan

mengkuantifikasi aspek CAMEL adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1 HASIL PENILAIAN FAKTOR ROA

Predikat Rasio ROA
Sehat 0% - 1,215%
Cukup Sehat >= 0,999% s/d < 1,215%
Kurang Sehat >= 9,765% s/d < 0,999%
Tidak Sehat < 0,765%

Sumber: Tingkat Kesehatan Bank

B. Penelitian Terdahulu

Penilitan terdahulu bertujuan sebagai acuan penulis untuk melakukan

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh dana

pihak ketiga, likuiditas terhadap profitabilitas, variabel-variabel yang digunakan

masih menunjukkan hasil yang beragam dalam hasil penelitian, objek penelitian,

variabel yang digunakan, bahkan alat analisis yang digunakan.

Penelitian Sudiyanto dan Suroso (2010) menggunakan dengan judul

penelitian “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Go Public Di Bursa

Efek Indonesia Periode 2005-2008’. Variabel penelitian yang digunakan adalah

Kinerja Keuangan (ROA) sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel

independen adalah Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR. Alat analisis yang

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah variabel

Dana Pihak ketiga, CAR, dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

ROA. Tetapi BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
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Rusdiana Nana (2012) melakukan penelitian dengan populasi bank umum

yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008-2011. Jumlah

sampel yang digunakan adalah 21 bank umum yang terdaftardi Bursa Efek

Indonesia. Metode penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji

hipotesis yaitu uji t dan uji F dengan menggunakan SPSS 20. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel bebas CAR, LDR, dan DPK tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap ROA, sementara itu variabel bebas NIM, NPL, dan

BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Dari keenam variabel bebas

atau independen diatas yang hipotesisnya ditolak yaitu LDR. Berdasarkan uji R²

menunjukkan bahwa besar kemampuan menjelaskan variabel independent

terhadap variabel dependent ROA adalah sebesar 54,4% sedangkan sisanya 45,6%

dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor independen yang digunakan dalam

penelitian ini.

Penelitian Arifin Shohibul Wafa (2014) menggunakan 3 sampel bank dari 6

bank umum syariah non devisa. Penelitian ini menggunakan metode analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial

menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Net Interst Margin tidak

berpengaruh terhadap ROA. Non Performing Financing dan Financing to Deposit

Ratio  tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh

negatif signifikan terhadap ROA.

Penelitian Elin Ni Made (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui

pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit,

likuiditas dan kondisi konomi terhadap profitabilitas pada Industri Perbankan di

Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan
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di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Menggunakan 18 sampel perusahaan

perbankan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda

dengan bantuan aplikasi SPSS 13 for windows. Hasil analisis menunjukkan secara

parsial pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif tidak signifikan

terhadap profitabilitas, pertumbuhan kredit berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap profitabilitas, risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap

profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas

dan kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Secara

simultan pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan kredit, risiko kredit,

likuiditas dan kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

TABEL 2.2 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No. Peneliti
Lokasi

Penelitian
Metode

Penelitian
Variabel Hasil

1. Sudiyant
o dan
Suroso
(2010)

Sektor
Perbankan
yang Go
Public Di
Bursa Efek
Indonesia
Periode
2005-2008.

Analisis
regresi
linier
berganda.

Dependen:
ROA
Independent:
Dana Pihak
Ketiga, BOPO,
CARdan LDR.

DPK, BOPO, dan
CAR
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
bank (ROA).
Sedangkan
(LDR), secara
statistic tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
bank (ROA).

2. Nana
Rusdiana
(2012)

Penelitian
pada bank
umum yang
terdaftar
dalam BEI
pada
periode
tahun 2008-
2011.

Analisis
regresi
linier
berganda.

Dependen:
ROA
Independent:
CAR, LDR,
NIM, NPL,
BOPO dan
DPK

CAR, LDR,
NIM, DPK
mempunyai
pengaruh positif
& signifikan
terhadap ROA
sedangkan NPL
& BOPO negatif.
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Lanjutan Tabel 2.2

3. Shohibul
Wafa
Arifin
(2014)

Penelitian
pada bank
umum
syariah non
devisa.

Analisis
regresi
linier
berganda.

Dependen:
Return on
Asset
Independent:
Dana Pihak
Ketiga, Net
Interst
Margin, Non
Performing
Financing,
Financing to
Deposit Ratio
dan BOPO.

Hasil penelitian
menunjukan
secara parsial
bahwa Dana
Pihak Ketiga dan
Net Interst
Margin tidak
berpengaruh
terhadap ROA.
Non Performing
Financing dan
Financing to
Deposit Ratio
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap ROA
dan BOPO
berpengaruh
negatif signifikan
terhadap ROA.

4. Ni Made
Elin
(2016)

Perusahaan
perbankan
di Bursa
Efek
Indonesia
periode
2012-2014

Analisis
regresi
linier
berganda.

Dependent:
Return on
Asset
Independent:
dana pihak
ketiga,
pertumbuhan
kredit, risiko
kredit,
likuiditas,
kondisi
ekonomi

Hasil analisis
secara parsial
pertumbuhan
DPK, LDR
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap ROA,
pertumbuhan
kredit
berpengaruh
negatif tidak
signifikan
terhadap ROA,
NPL berpengaruh
negatif signifikan
terhadap ROA,
kondisi ekonomi
berpengaruh
positif signifikan
terhadap ROA.
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C. Rerangka Pemikiran

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

ROA merupakan ukuran profitabilitas yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan

(Dendawijaya, 2003). ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak

dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. ROA menggunakan laba sebagai

salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan

dalam menghasilkan laba. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan pengaruh

dana pihak ketiga dan likuiditas terhadap profitabilitas pada tahun 2008 - 2015.

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu (DPK), (LDR) yang mempengaruh

Profitabilitas (ROA) sehingga dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN

D. Hipotesis

1. Pengaruhnya DPK terhadap Profitabilitas

Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012). Pentingnya sumber

dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat luas

Dana Pihak Ketiga

Likuiditas

Profitabilitas/ROA
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merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Dana-dana yang dihimpun

dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan

oleh Bank. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank harus

selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan

dana dapat disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (Rusdiana, 2012).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun

oleh masing-masing bank secara indvidu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin

baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana (2012) menunjukkan hasil

bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif terhadap ROA.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 1 : Dana Pihak Ketiga (DPK ) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Profitabilitas (ROA).

2. Pengaruh Likuiditas terhadap profitabilitas

Ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan di masa yang akan

datang, merupakan pemahaman konsep likuiditas dalam indikator ini. Menurut

Taswan (2010) Likuiditas adalah besarnya dana yang likuid yang disediakan oleh

bank dalam memenuhi penarikan dana para nasabahnya. Dana yang disediakan ini

meliputi penarikan dana tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan kredit

yang telah disetujui. Semakin besar dana yang disediakan (aktiva likuid) membuat

bank semakin baik karena mampu memenuhi permintaan nasabahnya. Selain itu

likuiditas yang tinggi akan memaksa manajemen untuk menanamkan dananya

dalam bentuk aktiva likuid, sehingga bank kesulitan untuk menciptakan kredit
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baru. Hal ini sangat berbahaya karena akan mengurangi kemampuan bank untuk

memperoleh profit. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Ni Made Elin (2016) menunjukkan hasil bahwa Loan to deposit

ratio berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 2 : Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

Profitabilitas (ROA).

3. Pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas secara simultan terhadap
profitabilitas

Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012). Pentingnya sumber

dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat luas

merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Dana-dana yang dihimpun

dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan

oleh Bank. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank harus

selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan

dana dapat disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana (Rusdiana, 2012).

Ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan di masa yang akan

datang, merupakan pemahaman konsep likuiditas dalam indikator ini. Menurut

Taswan (2010) Likuiditas adalah besarnya dana yang likuid yang disediakan oleh

bank dalam memenuhi penarikan dana para nasabahnya. Dana yang disediakan ini

meliputi penarikan dana tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan kredit

yang telah disetujui. Semakin besar dana yang disediakan (aktiva likuid) membuat
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bank semakin baik karena mampu memenuhi permintaan nasabahnya. Selain itu

likuiditas yang tinggi akan memaksa manajemen untuk menanamkan dananya

dalam bentuk aktiva likuid, sehingga bank kesulitan untuk menciptakan kredit

baru. Berdasarkan uraian tentang DPK dan LDR diatas maka hipotesis yang

diajukan yaitu:

Hipotesis 3: Secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Penentuan

lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa di situs BEI (Bursa Efek Indonesia)

terdapat data-data yang cukup lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Dalam

penelitian ini obyek yang diteliti adalah Bank Umum Milik Negara (Persero) di

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2015. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni jenis data

berupa angka dalam arti sebenarnya.  Sumber data yang digunakan adalah data

sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan

telah disusun dalam bentuk dokumen tertulis.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah “suatu definisi yang diberikan kepada suatu

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

konstrak atau variabel tertentu”. Definisi operasional yang diukur memberikan

gambaran bagaimana variabel atau konstrak tersebut diukur (Nazir, 2011).

Definisi variabel dalam penelitian ini adalah :
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1. Variabel independen

a. Dana pihak ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana dari masyarakat, yang berupa

giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time

deposit) (Nuritomo, 2014). DPK akan di Ln pada pengolahan data sebab data dana

pihak ketiga, selisih data tiap perbankan terlalu besar antara perusahaan perbankan

sehingga untuk menghindari distribusi data yang tidak normal digunakan Ln.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/73/DPNP tanggal 24 Desember 2004

, DPK dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus DPK

DPK = Ln ( giro + tabungan + deposito)

b. Loan to deposit ratio (LDR)

LDR adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro,

tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman

(loan requests) nasabahnya. Pengukuran LDR dilakukan sesuai ketentuan Bank

Indonesia, dimana LDR dikatakan mampu menyalurkan kredit, maka selanjutnya

bank dapat mentukan LDR sendiri. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No.

15/7/PBI/2013 tanggal 1 Oktober 2013, angka LDR seharusnya berada di sekitar

78% - 100%. LDR dirumuskan sebagai berikut :

Rumus LDR

LDR = Total Kredit X 100%

Dana Pihak Ketiga
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2. Variabel dependen

Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

variabel lain (variabel independen). Variabel yang digunakan sebagai variabel

dependen dalam penelitian ini adalah ROA (Return on Asset). ROA digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakinbaik pula posisi bank tersebut

dari segi penggunaan asset. Pengukuran ROA menurut Dendawijaya (2003) dapat

di hitung dengan rumus sebagai berikut:

Return On Asset (ROA) = Laba sebelum pajak   X 100%

Total Aktiva

Perhitungan EBT menggunakan format sebelum pajak di karenakan merujuk

kepada masalah kesehatan perbankan CAMELS (Capital Assets Management

Earnings Liquidity).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya (Sugiyono, 2011).  Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Bank Umum Milik Negara (Persero) di

Indonesia periode 2008 sampai dengan tahun 2015. Dari populasi yang ada akan
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diambil sejumlah tertentu sebagai sampel. Nama-nama Bank yang akan digunakan

dalam sampel diperoleh dari annual report pada Bursa Efek Indonesia.

TABEL. 3.1 : DAFTAR POPULASI PENELITIAN

NO Bank Umum Milik Negara

(Persero) di Indonesia

NAMA SAHAM

1 Bank Rakyat Indonesia BBRI

2 Bank Negara Indonesia BBNI

3 Bank Tabungan Negara BBTN

4 Bank Mandiri BMRI

Sumber: www.ojk.go.id.

2. Sampel

Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel

total (total sampling) atau sensus. Total sampling adalah teknik pengambilan

sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga

dengan istilah sensus, maka jenis penelitian ini disebut sensus. Penggunaan

metode ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil (mudah dijangkau). Dalam

penelitian ini, karena jumlah populasi relatif kecil dan relatif mudah dijangkau,

maka penulis menggunakan metode total sampling. Dengan metode pengambilan

sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai

sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya

kesalahan/penyimpangan terhadap nilai populasi (Usman & Akbar, 2008).
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D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam peneltian ini menggunakan dua jenis, yaitu:

1. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat sendiri oleh

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Data yang dikumpulkan

didasarkan pada laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan yang

dipublikasikan pada situs Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock

Exchange (IDX) dan Bank Indonesia 2008 sampai 2015.

2. Studi Pustaka

Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang

merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian dahulu dan tinjauan

pustaka serta literatur-literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan

acuan untuk pengujian hipotesis dan model analisis.

E. Metode Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran atau

deskripsi suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis data disertai

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan karakteristik data

tersebut. Pengukuran yang dilihat dari statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata

(mean), standar deviasi, maksimum, minimum (Ghozali, 2009).
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F. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan modal regresi linear berganda sebagai alat

analisis, sehingga terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi

dalam regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas,

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen

atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Untuk

mengetahui uji normalitas data, digunakan metode One Sample Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk uji statistik apakah sampel

pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov

memiliki ketentuan jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari

nilai signifikansi yang ditetapkan maka data terdistribusi secara normal.  Residual

berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2009).

Selain dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov metode lain yang

digunakan adalah dengan analisis grafik Normal Probability Plot. Normalitas

dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal

P-Plot.

2. Uji Multikolinieritas

Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas.

Untuk itu maka dapat digunakan rumus Varian Inflatiaon Faktor (VIF) yang
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merupakan kebalikan dari toleransi. Sehingga dapat di formulasikan sebagai

berikut: Asumsi multikolinieritas terpenuhi jika nilai VIF pada output SPSS

dibawah 10 dan memiliki nilai positif. Karena VIF 1/Tolerance, maka asumsi

bebas multikolineritas juga dapat ditentukan nilai tolerance diatas 0,10 (Ghozali,

2009).

3. Uji Heteroskesdastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dari residual, dari suatu pengamatan -pengamatan. Jika varian dari

residualnya tetap, maka tidak ada heteroskesdasitas. Cara mendeteksinya ada atau

tidaknya heteroskesdasitas dapat diketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola

tertentu pada grafik scatterpot. Jika bentuk pola tertentu, maka terdapat

hetroskesdastitas dan jika titiknya menyebar maka tidak terdapat heteroskedastitas

(Ghozali, 2009). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji

heteroskedastisitas, yaitu dengan uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan

dengan uji glejser adalah nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu uji grafik plot dan uji glejser.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu

periode t dengan periode sebelumnya (t -1) (Ghozali, 2009). Secara sederhana

dapat disimpulkan bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara
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variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara

observasi dengan data observasi sebelumnya.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara

error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokrelasi maka dilakukan pengujian

Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pada penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi

menggunakan uji Durbin-Waston (DW test) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan

(4–du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl)

maka koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0,

berarti ada autokorelasi negatif.

4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara (4-du)

dan (4- dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

TABEL 3.2 KRITERIA UJI DURBIN-WATSON (DW TEST)

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada

keputusan
dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada

keputusan
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

Tidak ada autokorelasi positif
dan negatif

Tidak ditolak du < d < 4-du

Sumber : Ghozali, 2009
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G. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian

ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda

digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel dependen

(Profitabilitas) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (Dana

masyarakat dan rasio likuiditas).

Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan

suatu persamaan Ghozali (2009). Hal ini dapat dimodelkan dalam persamaan

berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + e

Keterangan:

Y = Return On Asset

Α = Konstanta

X1 = Dana Pihak Ketiga

X2 = Loan To Deposit Ratio

β1 – β2 = Koefisien Regresi

e = Error term

H. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R²)

Uji Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa

besar presentasi variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel

terikat (Badri, 2012) Koefisien determinasi (R²) dinyatakan dalam persentaseyang

nilainya berkisar antara 0<R2<1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel independen.  Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross

section) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai

koefisien determinasi tinggi.

2. Uji Simultan (f-Statistic)

Uji F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit,

uji F merupakan uji simultan, menguji variabel bebas yangdigunakan mampu

menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak.  Kita harus

membandingkan F hitung dengan nilai F tabel df (k-1), (n-k) menurut (Suliyanto :

2011 ) untuk menghitung besarnya nilai F hitung digunakan formula sebagai

berikut :

R2/(k-1)

1 - R2(n-k)

Keterangan :

F = Nilai F hitung

R2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel)

Langkah-langkah melakukan uji F :

F  =
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1. Menentukan hipotesis

a. H0 : ρ = 0 atau < 0,05 diduga ada pengaruh signifikan antara variabel

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

b. Ha : ρ ≠ 0 atau > 0,05 diduga tidak ada pengaruh signifikan antara

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen

2. Menentukan tingkat signifikansi

a. H0 diterima jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%

b. H0 ditolak jika angka signifikansi lebih besar dari α = 5%

3. Membandingkan hasil F hitung dengan F table

a. Nilai F hitung > F table, maka H0 diterima

b. Nilai F hitung < F table, maka H0 ditolak

3. Uji Parsial (t-hitung)

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain

bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan memperbandingkan t hitung dengan t

tabel (Sulaiman, 2004). Uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana variabel independen

dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) & Loan to Deposit Ratio

(LDR) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas

bank. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:
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1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka Hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan ). Ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh dana pihak

ketiga dan likuiditas terhadap profitabilitas perbankan BUMN di Indonesia

periode 2008-2015, maka penulis memiliki beberapa kesimpulan yaitu :

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh

positif dan signifikan terhadap profitabilitas terdukung.

2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas tidak terdukung.

3. Hipotesis ketiga secara simultan yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga

dan loan to deposit ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas terdukung.

4. Berdasarkan hasil penelitian ini, financial intermediary dalam mekanisme

dana pihak ketiga dan likuiditas pada perbankan BUMN di Indonesia

periode 2008-2015 dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas

perbankan BUMN yang dihitung menggunakan Return On Asset.
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B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian, maka penelitian ini dapat memberikan saran yaitu:

1. Untuk perusahaan sektor perbankan agar lebih mengoptimalkan

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) setiap tahunnya. Strategi untuk

bisa mengoptimalkan seperti promosi, tingkat suku bunga dan lainnya,

perlu ditingkatkan. Penyediaan dana tersebut dimaksudkan agar pihak

perbankan dapat menggunakannya dalam bentuk penyaluran kredit. Hal ini

dilakukan untuk bisa memperoleh pendapatan bunga atas kredit yang

disalurkan. Semakin besar penyaluran kredit yang dilakukan akan

memberikan pendapatan bunga yang besar pula, namun hal tersebut

memiliki resiko yang besar. Oleh karena itu perusahaan perbankan perlu

melihat tingkat penyaluran kreditnya melalui loan to deposit ratio (LDR).

Perusahaan perbankan haruslah memelihara tingkat loan to deposit ratio

(LDR) sebesar 75%-85% agar perusahaan berada pada posisi likuid yang

baik. Bila perusahaan perbankan dapat memelihara semua elemen yaitu

dari penghimpnanan dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat likuiditas (LDR)

yang baik, maka tingkat return on assets (ROA) akan menjadi meningkat

dan secara langsung perusahaan memperoleh laba yang besar.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau

menambahkan variabel bebas yang berbeda, karena variabel yang berbeda

memiliki peluang untuk memperoleh hasil yang berbeda.
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