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ABSTRAK

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN BANK DENGAN
METODE RISK BASED BANK RATING (RRBR)
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN

(Studi Empiris Pada Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015)

Oleh

MARTHA ROSALINA MARGARETHA T.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi tingkat kesehatan bank dan menguji
pengaruh komponen-komponen Risk-based Bank Rating terhadap profitabilitas
perbankan. Profitabilitas perbankan diukur menggunakan ROA. RBBR
merupakan salah satu faktor penilaian kesehatan bank yang terbaru menggantikan
CAMEL dari Bank Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.
13/24/DPNP/2011. Penilaian dengan metode Risk-based Bank Rating terdiri dari
empat faktor yakni sisi risiko, GCG, rentabilitas, dan modal. Faktor-faktor yang
diuji adalah NPL, LDR, IRR, GCG, REO, NIM, dan CAR.

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2011 -2015. Berdasarkan metode purposive sampling,
jumlah sampel yang diperoleh adalah 150 perbankan. Sumber data diperoleh dari
laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2011-2015. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda
dengan aplikasi software SPSS 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NPL, GCG, dan REO
berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan
variabel independen NIM berpengaruh positif signifikan dan variabel independen
LDR dan IRR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas
perbankan.

Kata kunci : Risk-based Bank Rating, profitabilitas perbankan, ROA,
NPL, LDR, IRR, GCG, REO, NIM, dan CAR.



ABSTRACT

THE ANALYSIS OF BANK HEALTH ASSESSMENT USING
RISK-BASED BANK RATING (RRBR) METHOD TO

BANK PROFITABILITY
(Empirical Studies In Banking Companies listed on the Indonesian

Stock Exchange in 2011 -2015)

By

MARTHA ROSALINA MARGARETHA T.

This research aims to understand bank’s health rate and analyze the influence of
Risk Based Bank Rating (RRBR) to the profitability of bank listed on the
Indonesian Stock Exchange in 2011-2015. The profitability of bank is measured
with Return On Asset. RBBR is the newest assessment that replaced CAMEL
from Bank Indonesia, in accordance with Bank Indonesia Circular Letter Number
13/24/DPNP/2011. Bank’s health rate is assessed through Risk-based Bank Rating
method which includes four factors such as risk profile, good corporate
governance, earning and capital. Factors tested are Non performing loan (NPL),
Loan to deposit ratio (LDR), Interest rate risk (IRR), Good corporate government
(GCG), Rasio efisiensi operasional (REO), Net interest margin (NIM), and
Capital adequacy ratio (CAR).

The population of this study are banking companies that are listed on Indonesian
stock exchange in 2011-2015. Based on purposive sampling method, the total
obtained samples are 150 banks. The source of data are taken from annual reports
of banks that are listed on Indonesian stock exchange in 2011-2015. The data
analysis method is using multiple linear regression with SPSS 21 software
application.

The result of this study found NPL, GCG, and REO have significant negative
effect to the profitability of bank. While the independent variable NIM has
positive effect and other independent variables (LDR , IRR) have no significant
effect to the profitability of bank.

Keywords :Risk-based Bank Rating, Profitability of bank, Return On Asset,
NPL, LDR, IRR, GCG, REO, NIM , and CAR
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi

antara pihak-pihak yang memerlukan dana dan pihak-pihak yang memiliki dana.

Lembaga perbankan sangat penting bagi perekonomian Indonesia, karena bank

tidak hanya berfungsi sebagai sektor moneter, akan tetapi juga mendukung sektor

riil. Lembaga perbankan juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur

tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara (Dendawijaya, 2009). Hal ini

terlihat pada produk domestik bruto (PDB), dimana perekonomian Indonesia pada

tahun 2015, tumbuh sebesar 4,79%. Menurut data yang dihasilkan oleh Badan

Pusat Statistika (BPS) tahun 2015, sektor jasa keuangan memberikan kontribusi

terbesar kedua dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, setelah sektor

informasi dan komunikasi.

Saat ini, terdapat 43 lembaga perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia

(BEI), dan setiap emiten perbankan tersebut sudah memiliki IPO saham dan go

public. Semakin banyak sektor perbankan yang melakukan ekspansi atau go

public maka akan menghasilkan jumlah nilai tambah yang cukup besar untuk

Indonesia. Karena begitu pentingnya lembaga perbankan bagi suatu
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perekonomian, lembaga ini perlu diawasi dan dipantau guna mengurangi risiko

terjadinya kerugian pada suatu negara. Perbankan dapat dinilai dan diawasi

dengan cara  melihat kesehatan bank tersebut.

Untuk mewujudkan bank yang sehat, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan

penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode CAMELS berdasarkan PBI

No.6/10/2004. Metode CAMELS merupakan alat penilaian kesehatan bank yang

terdiri dari enam aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan

perbankan. Keenam aspek penilaian tersebut adalah Capital, Asset Quality,

Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk. Metode

CAMELS sudah diberlakukan hampir delapan tahun sejak 12 April 2004, dengan

petunjuk pelaksanaannya tertuang pada SE No.6/23/DPNP.

Namun, kebijakan penilaian tingkat kesehatan bank diperbarui kembali oleh Bank

Indonesia pada 25 Oktober 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia

No. 13/I/PBI/2011. Peraturan baru ini merupakan penyempurnaan dari metode

CAMELS yang sebelumnya digunakan. Dengan terbitnya SE Nomor

13/24/DPNP, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan

model baru yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (self

assessment). Pergantian metode ini disebabkan karena adanya pengalaman dari

krisis keuangan global yang mendorong perlunya peningkatan efektivitas

penerapan manajemen risiko dan good corporate governance. Tujuannya adalah

agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan

tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan good
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corporate governance dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih

tahan dalam menghadapi krisis.

Metode baru yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan metode dengan

pendekatan risiko, yaitu tingkat kesehatan bank yang diukur dengan menggunakan

metode Risk-based Bank Rating (RBBR). Risk-based Bank Rating terdiri dari

empat aspek penilaian, yakni risk profile (profil risiko), good corporate

governance (GCG), earning (rentabilitas), dan capital (permodalan). Dengan

penerapan manajemen risiko dan good corporate governance maka bank

diharapkan lebih mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini,

memelihara bank secara berkala melalui self assessment, dan mengambil strategi

untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam suatu perbankan.

Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat

dicapai. Kinerja perbankan dapat diukur melalui tingkat profitabilitas, karena

profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan

perusahaan. Profitabilitas mempunyai makna yang penting dalam

mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan

dengan profitabilitas yang baik mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai

prospek yang baik, sehingga kelangsungan dan perkembangan perusahaan akan

lebih terjamin.

Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang menggunakan ROA

karena Bank Indonesia mengedepankan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur

dengan asset, dimana dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat
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(Dendawijaya, 2009). ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya. Semakin besar rasio Return On Asset (ROA) suatu bank, maka akan

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Citra

perusahan akan baik dimata stakeholder apabila perusahaan tersebut dianggap

memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang dinilai baik hanya dapat dicapai apabila

sumber daya yang dikuasai perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien

(Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha, 2015)

Melihat adanya perubahan metode dalam penilaian tingkat kesehatan bank,

penulis ingin melihat penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode

Risk-based Bank Rating dan menguji komponen-komponen Risk-based Bank

Rating tersebut berpengaruh atau tidak pada tingkat profitabilitas emiten

perbankan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka

peneliti tertarik untuk mengajukan riset mengenai “Analisis Penilaian

Kesehatan Bank Dengan Metode Risk-based Bank Rating (RRBR) Terhadap

Profitabilitas Perbankan“
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Risk Profile yang diproksikan dengan Non-performing

loan , Loan to deposit ratio, dan Interest rate risk terhadap Profitabilitas?

2. Bagaimana pengaruh Good corporate governance terhadap Profitabilitas?

3. Bagaimana pengaruh Earnings yang diproksikan dengan Rasio efisiensi

operasional dan Net interest margin berpengaruh terhadap Profitabilitas?

4. Bagaimana pengaruh Capital yang diukur dengan Capital adequacy ratio

berpengaruh terhadap Profitabilitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.  Untuk mengetauhi pengaruh Risk profile yang diproksikan dengan Non-

performing loan, Loan to deposit ratio, dan Interest rate risk terhadap

profitabilitas (ROA).

2.  Untuk mengetauhi pengaruh Good corporate governance terhadap

profitabilitas (ROA).

3.  Untuk mengetauhi pengaruh Earnings yang diproksikan dengan rasio efisiensi

operasional dan net interest margin berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

4.  Untuk mengetauhi pengaruh Capital yang diukur dengan Capital adequacy

ratio terhadap profitabilitas (ROA).
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1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah literatur dan bahan acuan bagi riset selanjutnya dalam bidang

akuntansi, terutama bagi yang ingin mengadakan penelitian lanjutan mengenai

analisis penilaian kesehatan dengan metode Risk-based bank rating terhadap

profitabilitas perbankan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari riset ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi emiten perbankan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak

perbankan dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank sehingga manajemen bank

dapat meningkatkan kinerja dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam

menghadapi krisis keuangan global dan juga persaingan dalam dunia bisnis

perbankan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu keuangan

mengenai kajian penilaian tingkat kesehatan bank.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermafaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang

penilaian tingkat kesehatan perbankan pada tahun 2011-2015.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara

kesehatannya. Pembinaan dan pengawasan kesehatan bank diatur pada pasal 29

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 29 ayat 1, menyatakan

bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan, pada ayat 2 menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan

dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip

kehati-hatian.

2.1.2. Teori Sinyal (Signaling theory)

Teori sinyaling menjelaskan bagaimana suatu entitas memberikan sinyal terhadap

pengguna laporan keuangan. Apabila suatu entitas mengharapkan rentabilitas

yang tinggi pada masa mendatang, maka dapat diprediksikan melalui sinyal yang

diberikan (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, dan Holmes, 2010). Sinyal dapat
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berupa informasi yang menyatakan bahwa entitas tersebut unggul dibandingkan

entitas lainnya, dan sinyal tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan ,

sehingga melalui sinyal-sinyal itulah, pihak-pihak yang berkepentingan tertarik

untuk melakukan keputusan investasi mendatang (Jama’an, 2008). Profitabilitas

yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan

merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan

Ugi, 2007).

2.2. Bank

2.2.1. Definisi Bank

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 , bank merupakan lembaga keuangan yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) ataupun bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.2. Kegiatan Perbankan

Berdasarkan UU RI No 10 Tahun 1998, usaha perbankan dapat digolongkan

kedalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan

memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya

kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan

menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan,
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jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan

utama tersebut.

2.2.3. Fungsi Perbankan

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Agent of trust

Agent of trust merupakan lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama

kegiatan perbankan adalah kepercayaaan (trust), baik dalam penghimpunan dana

maupun dalam penyaluran dana.

2. Agent of development

Agent of development merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk

pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter

dan sektor riil tidak dapat dipisahkan, kedua sektor ini mempengaruhi dan saling

berinteraksi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor

moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan

masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-

konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran

kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan

pembangunan perekonomian.
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3. Agent of services

Agent of services merupakan lembaga yang memberikan penawaran jasa

perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa

pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

2.3. Kesehatan Bank

2.3.1. Definisi Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasi

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan

baik dengan cara - cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku

(Triandaru dan Budisantoso, 2006: 51). Bank dapat dikatakan sehat ketika bank

mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, menjalankan fungsi

intermediasi, dan membantu lalu lintas pembayaran (Dendawijaya, 2009).

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun untuk melihat adanya

peningkatan atau penurunan kesehatan, dengan cara menganalisis laporan

keuangan bank. Hasil akhir penilaian kesehatan perbankan dapat digunakan

sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan

datang, sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil dari penilaian kesehatan perbankan

digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank

oleh Bank Indonesia.
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2.3.2. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Mengacu pada SE yang diterbitkan BI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011,

prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menjadi

landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang

ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara

mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko

atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan

datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini

akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan

perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Parameter penilaian tingkat kesehatan bank dalam Surat Edaran (SE) ini

merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat

Kesehatan Bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan parameter dan atau

indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya

dalam menilai tingkat kesehatan bank sehingga dapat mencerminkan kondisi bank

dengan lebih baik.
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3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat

kesehatan bank yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan serta

signifikansi indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan

hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan

signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan

informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan

pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu

dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan faktor penilaian tingkat

kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus

didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan

tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank.

2.3.3. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 9, Peringkat

komposit kesehatan bank dikategorikan sebagai berikut:

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum

sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
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b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum

sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari

perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum

cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum

kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum

tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang

signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain.

2.3.4. Risk-based Bank Rating

Metode Risk-based Bank Rating adalah model penilaian kesehatan bank yang

berbasis dari sisi risiko. Model penilaian ini menggunakan empat aspek penilaian

kesehatan bank. Berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP, keempat aspek

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Profile (Profil Risiko)

Profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan

manajemen risiko dalam aktivitas operasional. Terdapat delapan risiko yang

dinilai dalam kegiatan operasional bank yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko

likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan
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risiko reputasi. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi

risiko akan semakin baik.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Cakupan penerapan prinsip-prinsip GCG menurut SE No.15/15/DPNP tahun 2013

Bank Indonesia paling kurang harus diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;

4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;

6. Penerapan fungsi audit intern;

7. Penerapan fungsi audit ekstern;

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar

(large exposures);

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan

GCG dan pelaporan internal; dan

11. Rencana strategis bank.

3. Earning

Earnings sering disebut aspek rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank

dalam meningkatkan laba, setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat

adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penetapan

peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif
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dan terstruktur terhadap parameter rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi

masing-masing indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang

mempengaruhi rentabilitas bank.

4. Capital

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan

permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan

perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi

bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank

juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin

tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk

mengantisipasi risiko tersebut.

2.4. Profitabilitas Perbankan

2.4.1. Arti Penting Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik,

sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan

meningkat (Sujoko dan Ugi, 2007). Profitabilitas mempunyai makna yang penting

dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Perusahaan dengan profitabilitas yang baik mengindikasikan perusahaan tersebut

mempunyai prospek yang baik, sehingga kelangsungan dan perkembangan

perusahaan akan lebih terjamin.
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Profitabilitas merupakan hasil dari kebijakan dan keputusan yang diambil

perusahaan, dalam hal ini manajemen. Manajemen mempunyai tugas mengelola

resources yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk lebih

meningkatkan kinerja operasi. Salah satu keputusan penting yang harus diambil

manajemen adalah terkait dengan kebijakan struktur modal, yaitu menentukan

sumber-sumber pendanaan bagi perusahaan (Thalib Djamil, 2016).

2.4.2. Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas diukur dengan menggunakan

Return on asset (ROA). Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas

suatu bank yang diukur dari nilai aset, yaitu ROA (Thalib Djamil, 2016). Hal ini

disebabkan karena aset bank sebagian besar berasal dana pihak ketiga (DPK).

ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Tingginya ROA mengindikasikan bahwa bank semakin baik dalam penggunaan

aset yang dimilikinya, untuk memperoleh laba. Semakin besar rasio Return On

Asset (ROA) suatu bank, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan asset. Citra perusahan akan baik dimata stakeholder apabila

perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja yang baik. Kinerja yang dinilai

baik hanya dapat dicapai apabila sumber daya yang dikuasai perusahaan dikelola

dengan efektif dan efisien (Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha, 2015)
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2.5. Penelitian Terdahulu
Nama dan

tahun
penelitian

Judul penelitian Hasil penelitian

Ajibo
Kenneth
(2015)

Risk-based
regulation: the
future of Nigerian
banking industry.

Industri perbankan Nigeria membutuhkan
adopsi regulasi berbasis risiko,
dikarenakan mampu meningkatkan
regulasi pengawasan dan menjadikan
emiten perbankan Nigeria menjadi
transparansi.

Thalib
Djamil
(2016).

Intermediasi,
Struktur Modal,
Efisiensi, Per
modalan, dan
Risiko Terhadap
Profitabilitas
Perbankan.
(Studi Kasus Bank
Umum Swasta
Nasional yang
terdaftar di BEI
periode 2008-2013)

- LDR, DER, dan CAR berpengaruh positif
terhadap profitabilitas.

- NPL, dan BOPO bepengaruh negatif dan
signifikan terhadap profitabilitas
perbankan.

Utami
Yunia Puri,
dan
Amanah
Lailatul
(2016).

Pengaruh Variabel
Keuangan Terhadap
Profitabilitas Bank.
(Studi Empiris
Lembaga Perbankan
Pada BEI)

- NPL berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ROA.

- NIM berpengaruh positif dan signifikan.

- IRR, Cash ratio, CAR tidak berpengaruh
terhadap ROA.

Pasaribu,
Kowanda,
dan
Paramitha
(2015)

Profitabilitas Bank
Di Indonesia
Dengan Metode
Risk-based bank
rating
Pada Emiten
Perbankan di Bursa
Efek Indonesia

- NPL, dan BOPO  berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap profitabilitas.

- LDR, komisaris independen,
kepemilikkan Institusional, dan CAR tidak
bepengaruh terhadap ROA.

- Komite Audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROA.
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Suhita
Dewi
Mayrosa,
Mas’ud
Imam
(2014).

Pengaruh Risk
profile, Capital, dan
GCG terhadap
Profitabilitas
Perbankan. (Studi
Empiris Bank
Umum
Konvensional
Periode 2011-2014).

- Risiko kredit yang diproyeksikan
menggunakan NPL berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap profitabilitas
perbankan, sedangkan risiko likuiditas
yang diproksikan menggunakan LDR tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas.

- CAR tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas.

- GCG berpengaruh positif signifikan
terhadap profitabilitas perbankan.

Ibadil
Muhamad ,
Haryanto
Mulyo
(2014)

Analisis Pengaruh
Risiko, Tingkat
Efisiensi, dan Good
Corporate
Government
Terhadap Kinerja
Keuangan
Perbankan
(Pendekatan
Beberapa
Komponen Metode
Risk-based Bank
Rating SE BI
13/24/DPNP/2011)

- NPL, CAR, dan BOPO berpengaruh
negatif terhadap profitabilitas (ROA).

- LDR, GCG, dan PDN tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap profitabilitas
(ROA).

- NIM berpengaruh positif terhadap
profitabilitas (ROA).

2.6. Kerangka Penelitian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwasanya bank wajib

memelihara kesehatannya yang diatur pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1,

menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank

Indonesia. Sedangkan, pada ayat 2 menyatakan bahwa bank wajib memelihara

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mewujudkan

bank yang sehat, Bank Indonesia memperbarui kembali penilaian kesehatan bank

dengan metode Risk-based Bank Rating, yang sebelumnya menggunakan metode

CAMELS. Terdapat empat faktor penilaian dalam metode Risk-based Bank

Rating,yaitu risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital.
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Dalam penelitian ini, risk profile diproksikan menggunakan variabel non-

performing loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), dan interest rate risk (IRR).

Penilaian good corporate governance dalam riset ini diukur dengan self assesment

berdasarkan hasil nilai komposit good corporate governance pada emiten

perbankan. Sedangkan, penilaian earnings diproksikan menggunakan rasio

efisiensi operasional (REO) dan net interest margin (NIM). Penilaian capital

diukur menggunakan variabel capital adequacy ratio (CAR).

Melihat adanya perubahan metode dalam penilaian tingkat kesehatan bank,

penulis ingin melihat penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode

Risk-based Bank Rating dan menguji komponen-komponen Risk-based Bank

Rating tersebut berpengaruh atau tidak pada tingkat profitabilitas emiten

perbankan.
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2.7. Paradigma Penelitian

D

Bank Indonesia

Kesehatan Bank

PBINo13/1/PBI/2011
( Risk-based Bank Rating)

Risk Profile Good Corporate
Governance

Earnings Capital

NPL
(X1)

LDR
(X2)

REO
(X5)

CAR
(X7)

Profitabilitas, yang diukur dengan ROA
(Y)

Nilai
komposit

(X4)

IRR
(X3)

NIM
(X6)

Analisis Kesehatan Bank
berdasarkan komponen risk

based bank rating yang
diteliti .
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Keterangan :

NPL : Non performing loan

LDR : Loan to deposit ratio

IRR : Interest rate risk

REO : Rasio efisiensi operasional

NIM : Net interest margin

CAR : Capital adequacy ratio

ROA : Return on asset

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Non performing loan (NPL) terhadap profitabilitas (ROA)

Non performing loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah (Pasaribu,

Kowanda, dan Paramitha, 2015). Non performing loan yang besar menunjukkan

risiko besar, bank cenderung tidak efisien, karena memperbesar biaya, sehingga

berpotensi terhadap kerugian bank (Carvalho dan  Kasman, 2005). Semakin

tingginya NPL suatu bank maka semakin besar biaya cadangan penghapusan

kredit yang mengakibatkan pendapatan suatu bank menurun sehingga akan

menurunkan profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan negatif antara non performing loan dan return on

asset.

Penelitian yang mendukung hubungan negatif antara non performing loan dan

profitabilitas (ROA) adalah penelitian Thalib Djamil (2016), penelitian Utami

Yunia Puri dan Amanah Lailatul (2016), penelitian Pasaribu, Kowanda, dan
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Paramitha (2015), serta penelitian Suhita Dewi Mayrosa dan Mas’ud Imam

(2014). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Non performing loan

(NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur

menggunakan Return on asset (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Non performing loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas

(ROA).

2.8.2.   Pengaruh Loan to deposit ratio (LDR) terhadap profitabilitas (ROA)

Loan to deposit ratio (LDR) merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat

likuiditas suatu bank (Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha, 2015). LDR yang tinggi

menunjukkan kredit yang disalurkan besar pula. Dengan kredit tinggi dan LDR

tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh bank dari bunga pun akan tinggi dengan

catatan bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif, sehingga

semakin tinggi LDR akan cenderung meningkatkan profitabilitas. Hal ini

menunjukkan adanya hubungan positif antara Loan to deposit ratio dan ROA.

Penelitian yang mendukung hubungan positif antara loan to deposit ratio (LDR)

terhadap profitabilitas (ROA) adalah penelitian Thalib Djamil (2016). Hasil dari

penelitian tersebut menunjukkan bahwa loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh

secara positif terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas

(ROA).
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2.8.3.   Pengaruh Interest rate risk (IRR) terhadap profitabilitas (ROA)

Interest rate risk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur

risiko pasar. Pada saat suku bunga terjadi peningkatan dan interest rate risk

mengalami peningkatan, kondisinya adalah rate sensitive asset lebih besar

daripada rate sensitivity liabilities yang menyebabkan peningkatan pendapatan

bunga lebih besar dibandingkan dengan peningkatan biaya bunga sehingga

keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Menurut Utami Yunia Puri dan

Amanah Lailatul (2016), pada saat suku bunga turun, debitur cenderung akan

melakukan banyak usaha dengan meminjam uang di bank karena bank akan

meringankan persyaratan peminjaman, sehingga bank akan memperoleh

keuntungan, yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Interest rate risk (IRR) berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas

(ROA).

2.8.4.   Pengaruh Good corporate government (GCG) terhadap profitabilitas

(ROA)

Good corporate governance diukur dengan menggunakan nilai komposit self

assessment GCG. Menurut SK BI No 9/12/DPNP, nilai komposit merupakan

kategori penilaian terhadap prinsip-prinsip GCG yang berisikan sebelas faktor

penilaian pelaksanaan GCG.  Nilai komposit tersebut berskala 1-5 yang

menunjukkan bahwa nilai terendah (1) menyatakan nilai yang paling baik,

sedangkan nilai terbesar (5) menyatakan nilai yang paling buruk.
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Prinsip GCG pada perbankan menjadikan landasan bank dalam mengelola

kompleksitas usaha dan mengatur bank untuk meningkatkan kesejahteraannya,

salah satunya adalah transparansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari asimetris

informasi antara manajemen perusahan terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan.

Tujuan utama good corporate governance adalah membentuk budaya usaha yang

sehat serta meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semakin rendah peringkat komposit bank, menunjukkan bahwa semakin baik

GCG yang terdapat disuatu bank maka semakin baik juga kinerja bank sehingga

mempengaruhi kualitas dan profitabilitas suatu usaha bank.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Good corporate government (GCG) berpengaruh negatif terhadap

profitabilitas (ROA).

2.8.5. Pengaruh Rasio efisiensi operasional (REO) profitabilitas (ROA)

Bank yang efisien adalah bank yang mampu menekan biaya operasi dan

meningkatkan pendapatan operasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi

serta terhindar kondisi bank bermasalah. Semakin besar rasio efisiensi

operasional pada emiten perbankan maka akan menurunkan kinerja keuangan

perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika rasio ini semakin kecil, maka dapat

disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau

membaik. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara Rasio efisiensi

operasional terhadap profitabilitas (ROA).
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Penelitian yang mendukung hubungan negatif antara rasio efisiensi operasional

dan profitabilitas (ROA) dalah penelitian Thalib Djamil (2016) dan penelitian

Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha (2015). Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa rasio efisiensi operasional (REO) berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Rasio efisiensi operasional (REO) berpengaruh secara negatif terhadap

profitabilitas (ROA).

2.8.6.   Pengaruh Net interest margin (NIM) terhadap profitabilitas (ROA)

Net interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetauhi kemampuan

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif perusahaan. Menurut Pandia

(2012) yang menyatakan bahwa Net Interest Margin digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengelola produknya untuk menghasilkan

laba bersih entitas. Semakin besar rasio Net interest margin yang dihasilkan oleh

suatu perbankan, maka akan semakin tinggi tingkat profitabilitas perbankan,

sehingga akan menunjukkan hubungan yang positif antara Net Interest Margin

(NIM) dan profitabilitas (ROA).

Penelitian yang mendukung hubungan positif antara Net interest margin dan ROA

adalah penelitian Utami Yunia Puri dan Amanah Lailatul (2016). Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa variabel net interest margin berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap ROA.
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Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6 : Net interest margin (NIM) berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas

(ROA).

2.8.7.   Pengaruh Capital adequacy ratio terhadap profitabilitas (ROA)

Capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Suatu bank

yang memiliki modal yang cukup diterjemahkan ke dalam profitabilitas bank yang

lebih tinggi. Ini berarti bahwa semakin tinggi  modal yang diinvestasikan dibank

maka semakin tinggi profitabilitas bank (Hayat, 2008).  Jadi semakin besar rasio

capital adequacy ratio (CAR) suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas

bank dan semakin kecil rasio capital adequacy ratio (CAR) suatu bank, maka

semakin kecil pula profitabilitas bank tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa

rasio capital adequacy ratio (CAR) memiliki hubungan positif terhadap

profitabilitas.

Penelitian yang mendukung hubungan positif antara capital adequacy ratio

terhadap profitabilitas (ROA), adalah penelitian Thalib Djamil (2016), yang

menyatakan bahwa variabel capital adequacy ratio berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap profitabilitas bank yang diukur menggunakan ROA.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7 : Capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas

(ROA).



27

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai

karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014). Populasi dalam penelitian

ini adalah seluruh emiten perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2011-2015. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai

berikut:

a. Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

b. Perbankan yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) di

Indonesian Stock Exchange secara berturut-turut  selama periode 2011-2015.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 30 jenis bank yang

telah memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini

dilakukan pada periode 2011-2015, sehingga jumlah observasi dalam penelitian

ini adalah 150 bank yang terdaftar di BEI.
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Berikut ini merupakan tabel pemilihan sampel penelitian.

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel Penelitian
No Kriteria Jumlah bank
1 Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode 2011-2015.
43 bank

2 Perbankan yang tidak mempublikasikan laporan
tahunan (annual report) di Indonesian Stock Exchange
secara berturut-turut  selama periode 2011-2015.

(13 bank)

Jumlah sampel penelitian 30 bank
Sumber : data diolah (2017)

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter.  Sumber data yang

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara, seperti

bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (Indriantoro

dan Supomo, 2014). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual

report periode 2011-2015 yang dipublikasikan di Indonesian Stock Exchange

(IDX), dikarenakan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 efektif

diterapkan tanggal 1 Januari 2012 untuk menilai laporan keuangan periode 2011.

3.3. Variabel Operasional Penelitian

3.3.1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk mempengaruhi

variabel terikat. Penelitian ini menggunakan tujuh variabel independen, dan

variabel-variabel tersebut adalah non performing loan, loan to deposit ratio,
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interest rate risk, good corporate government, rasio efisiensi operasional, net

interest margin, dan capital adequacy ratio.

Variabel non performing loan, loan to deposit ratio, dan interest rate risk

merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risk profile suatu bank.

Variabel good corporate government yang digunakan dalam penelitian ini adalah

nilai komposit dari self assessment yang dipublikasikan oleh emiten perbankan,

sedangkan variabel rasio efisiensi operasional, dan net interest margin merupakan

variabel yang digunakan untuk mengukur earnings suatu perbankan. Variabel

capital adequacy ratio adalah variabel yang digunakan untuk mengukur capital

suatu perbankan.

3.3.1.1. Risk profile

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, penilaian risk profile

terdiri atas 8 risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis 3 faktor risiko yang

diwakili dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar, karena ketiga

risiko ini dapat dihitung secara kuantitatif, sedangkan risiko-risiko lainnya hanya

dapat dijelaskan secara kualitatif.

a. Risiko Kredit

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, risiko kredit

dapat diukur dengan menggunakan Non performing loan (NPL). Rasio ini

menunjukkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah (Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha, 2015).
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Non performing loan dapat dirumuskan sebagai berikut:

NPL = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Tabel 3.2. Matriks penetapan peringkat Non performing loan (NPL)
Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit
sangat memadai (0,25% < Rasio ≤ 2%)

2 Sehat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit
memadai (2% < Rasio ≤ 3,75%)

3 Cukup Sehat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit
memadai (3,75% < Rasio ≤ 5%)

4 Kurang Sehat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit
kurang memadai (5% < Rasio ≤ 6,75%)

5 Tidak Sehat Kualitas penerapan manajemen risiko kredit
tidak memadai (Rasio < 6,75 %)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

b. Risiko Likuiditas

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, risiko

likuiditas dapat diukur menggunakan Loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio

(LDR) merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan

dana yang diterima oleh bank. Rasio ini memperlihatkan tingkat likuiditas suatu

bank (Pasaribu, Kowanda, dan Paramitha, 2015).

Loan to deposit ratio dapat dirumuskan sebagai berikut :

LDR = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Jumlah kredit yang diberikan

Total dana pihak ketiga

Kredit Bermasalah

Total Kredit
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Tabel 3.3. Matriks penetapan peringkat Loan to deposit ratio (LDR)
Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Sehat 50% < Rasio ≤ 75%
2 Sehat 75% < Rasio ≤ 85%
3 Cukup Sehat 85% < Rasio ≤ 100% atau Rasio ≤ 50%
4 Kurang Sehat 100% < Rasio ≤ 120%
5 Tidak Sehat Rasio > 120%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

c. Risiko Pasar

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, risiko pasar

dapat diukur menggunakan Interest rate risk. Interest rate risk adalah risiko yang

dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu

memberi pengaruh negatif bagi pendapatan perusahaan. Menurut Lasta Arrivada

(2014), rasio ini memperlihatkan risiko yang mengukur besaran bunga yang

diterima oleh bank dibandingkan dengan bunga yang dibayar.

Interest Rate Risk (IRR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

IRR = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Tabel 3.4. Matriks penetapan peringkat Interest Rate Risk (IRR)
Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat (45% > Rasio)
2 Sehat (40% < Rasio ≤ 45%)
3 Cukup Sehat (35% < Rasio ≤ 40%)
4 Kurang Sehat (30% < Rasio ≤ 35%)
5 Tidak Sehat (Rasio < 30%)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Rate Sensitivity Asset

Rate Sensitivity Liabilities
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3.3.1.2. Good corporate government (GCG)

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur bank untuk

memelihara bank dan menghindari bank dari risiko – risiko yang terjadi di masa

yang akan datang. Penilaian terhadap faktor Good corporate governance dalam

metode Risk-based bank rating didasarkan kedalam tiga aspek utama yaitu,

governance structure, governance process, dan governance output.

Dalam penelitian ini, Good corporate governance dilihat berdasarkan nilai akhir

komposit dari self assessment. Nilai akhir komposit ini dapat dilihat pada annual

report maupun laporan Good corporate governance yang dipublikasikan oleh

emiten perbankan.

Tabel 3.5. Matriks penetapan peringkat Good corporate governance (GCG)
Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat Nilai Komposit < 1,50
2 Sehat 1,50 = Nilai Komposit < 2,50
3 Cukup Sehat 2,50 = Nilai Komposit < 3,50
4 Kurang Sehat 3,50 = Nilai Komposit < 4,50
5 Tidak Sehat 4,50 = Nilai Komposit < 5,00

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

3.3.1.3. Earnings

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, earnings

dapat diukur menggunakan rasio efisiensi operasional, dan net interest margin.

a. Rasio efisiensi operasional (REO)

Rasio efisiensi operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap

pendapatan operasional. Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya

operasional dengan pendapatan operasional.
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Rasio efisiensi operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

REO = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Tabel 3.6. Matriks penetapan peringkat Rasio efisiensi operasional (REO)
Peringkat Keterangan Kriteria
1 Sangat Sehat Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO

berkisar antara 83% sampai dengan 88%).
2 Sehat Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO berkisar

antara 89% sampai dengan 93%).
3 Cukup Sehat Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO

berkisar antara 94% sampai dengan 96%).
4 Kurang Sehat Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO

berkisar antara 97% sampai dengan 100%).
5 Tidak Sehat Tingkat efisiensi sangat buruk (rasio diatas

100%).
Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

b. Net interest margin (NIM)

Net interest margin merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih

terhadap rata-rata aktiva produktif.

Net interest margin dapat dirumuskan sebagai berikut:

NIM = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Beban Operasional

Pendapatan Operasional

Pendapatan bunga bersih

Rata-rata aset produktif
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Tabel 3.7. Matriks penetapan peringkat Net interest margin (NIM)
Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat Margin bunga sangat tinggi (rasio diatas
5%).

2 Sehat Margin bunga bersih tinggi (rasio NIM
berkisar antara 2,01% sampai dengan 5%).

3 Cukup Sehat Margin bunga bersih cukup tinggi (rasio
NIM berkisar antara 1,5% sampai dengan
2%).

4 Kurang Sehat Margin bunga bersih rendah mengarah
negatif (rasio NIM berkisar 0% sampai
dengan 1,49%).

5 Tidak Sehat Margin bunga bersih sangat rendah atau
negatif (rasio NIM dibawah 0%)

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

3.3.1.3. Capital

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, capital

dapat diukur dengan menggunakan Capital adequacy ratio. Capital adequacy

ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jumlah seluruh aktiva

bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan

pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh

dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Capital adequacy ratio dapat dirumuskan sebagai berikut :

CAR = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Modal

Aktiva Tertimbang Menurut
Risiko (ATMR)
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Tabel 3.8 Matriks Penetapan Peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR)
Peringkat Keterangan Kriteria

1 Sangat Sehat Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan
dibandingkan dengan rasio KPMM yang
ditetapkan dalam ketentuan (KPPM > 15%).

2 Sehat Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan
dibandingkan dengan rasio KPMM yang
ditetapkan dalam ketentuan (9% < KPMM ≤
15%).

3 Cukup Sehat Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal
dibandingkan dengan rasio KPMM yang
ditetapkan dalam ketentuan (8% < KPMM ≤
9%).

4 Kurang Sehat Rasio KPMM di bawah ketentuan yang
berlaku (KPMM ≤ 8%).

5 Tidak Sehat Rasio KPMM dibawah ketentuan yang
berlaku dan bank cenderung menjadi tidak
solvabel (KPMM ≤ 8%).

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

3.3.2. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, yang

diukur dengan menggunakan Return on asset (ROA). Berdasarkan Surat Edaran

Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, rasio rentabilitas dapat diukur dengan

menggunakan Return on asset. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan

aktiva yang dimilikinya.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

ROA = x 100%

(Sumber: Kodifikasi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011)

Laba Sebelum Pajak

Rata-rata Total Aset
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3.4. Metode Analisis Data

Sugiyono (2011:147), menyatakan bahwa teknik analisis data pada penelitian

kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan

dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan komponen Risk-based

bank rating, kemudian menetapkan peringkat pada masing-masing komponen

Risk-based bank rating, dan melakukan judgement peringkat komposit komponen

Risk-based bank rating secara keseluruhan berdasarkan hasil nilai komposit

masing-masing faktor. Penelitian ini juga menggunakan statistik deskriptif dan

analisis regresi berganda, yang berguna untuk menguji pengaruh komponen-

komponen Risk based bank rating terhadap profitabilitas perbankan. Analisis data

yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah menggunakan bantuan program

aplikasi IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 21.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk

menggambarkan data secara umum. Statistik deskriptif meliputi beberapa hal sub

menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi

silang, dan analisis rasio menggunakan minimum, maksimum, mean, median,

modus, dan standar deviasi (Sugiyono, 2011)
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Peneliti akan menguji data-data dengan menggunakan regresi linier berganda.

Pengujian statistik yang menggunakan analisis regresi dapat dilakukan dengan

pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Asumsi

klasik terdiri dari:

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel

independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2013)

3.4.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pengujian ada atau tidaknya

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut off yang umum

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). Oleh karena itu, suatu model

regresi dikatakan tidak ada multikolonieritas apabila memiliki nilai tolerance >

0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013).
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3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel–variabel yang

dioperasikan sudah mempunyai varians yang sama (homogen). Model regresi

yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya melalui

grafik plot. Dasar analisis yaitu (Ghozali, 2013):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut Prihadi Utomo dan Yuni (2007), terdapat

beberapa cara untuk mendeteksi masalah autokorelasi, salah satunya adalah

menggunakan Durbin Watson Test (DW-Test) dengan ketentuan dU ≤DW≤4-dU.

3.4.2.5. Analisis Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Model penelitian ini

digunakan untuk mengetahui komponen Risk-based Bank Rating berpengaruh

atau tidak pada tingkat profitabilitas emiten perbankan, sehingga alat analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linear berganda.
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Analisis linear berganda digunakan untuk mengetauhi dan mengukur seberapa

besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Terdapat tujuh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni

NPL, LDR, IRR, GCG, REO, NIM, dan CAR. Sedangkan, variabel dependen

yang digunakan adalah profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Asset.

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

ROAi,t = α+β1NPL+β2LDR+β3IRR+β4GCG+β5REO+β6NIM+β7CAR + e

Keterangan :

ROAi,t = Profitabilitas bank (ROA) pada periode t di perusahaan i

a = Konstanta

NPL = Non performing loan periode t di perusahaan i

LDR = Loan to deposit ratio periode t di perusahaan i

IRR = Interest rate risk periode t di perusahaan i

GCG = Good corporate governance periode t diperusahaan i

REO = Rasio efisiensi operasional periode t diperusahaan i

NIM = Net interest margin periode t diperusahaan i

CAR = Capital adequacy ratio periode t diperusahaan i

ß₁ß₂ß₃ ß4 ß5 ß6 ß7 = Koefisien Regresi

e = Standar Error

i = Perusahaan
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3.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel

dependen, yaitu Y (profitabilitas perbankan) dengan variabel independen, yaitu X

(non performing loan, loan to deposit ratio, interest rate risk, good corporate

government, rasio efisiensi operasional, net interest margin, dan capital adequacy

ratio).

3.5.1. Koefisien Determinasi (R2)

Penelitian ini menggunakan Adjusted R Square (Adj R2) karena terdapat lebih dari

satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka

menggunakan R Square (R2) dalam menjelaskan pengaruh variabel

independennya (Yamin Sofyan dan Heri Kurniawan, 2009). Nilai adjusted R2

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen

(Ghozali, 2013).

3.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

F-test digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2013).

Kriteria pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut (Ghozali, 2013).

1. Ha ditolak yaitu apabila nilai signifikan F > 0,05 berarti model regresi dalam

penelitian ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.

2. Ha diterima yaitu apabila nilai signifikan F < 0,05 berarti model regresi dalam

penelitian ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian.
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3.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui

apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan

asumsi variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2013).

Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini (Ghozali, 2013) :

1. Ha ditolak, apabila nilai signifikan t > 0,05 berarti variabel independen secara

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Ha diterima, yaitu apabila nilai signifikan t < 0,05 atau bila nilai signifikansi

kurang dari atau sama dengan nilai α = 5% berarti variabel independen secara

individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dengan

menggunakan metode Risk based bank rating dan juga melihat pengaruh

komponen-komponen Risk based bank rating berpengaruh atau tidak terhadap

profitabilitas perbankan yang diukur menggunakan ROA pada periode 2011-2015,

melalui analisis linear berganda.

Penilaian kesehatan bank dilakukan per tahun untuk melihat dan menggambarkan

kondisi perbankan. Setelah dilakukan penilaian peringkat kesehatan bank, dapat

disimpulkan bahwa secara keseluruhan atau mayoritas kondisi bank yang terdaftar

di BEI periode 2011-2015, menunjukkan kondisi yang sehat. Hanya terdapat 3

bank yang memperoleh peringkat sebagai bank yang cukup sehat. Ketiga bank

tersebut adalah Bank J-Trust Indonesia periode 2013-2015, Bank Pundi Indonesia

dan Bank Of India Indonesia periode 2015.

Penelitian ini juga menguji pengaruh komponen-komponen Risk-based Bank

Rating (RRBR) terhadap profitabilitas perbankan yang diukur menggunakan

ROA. Dari tujuh (7) variabel independen yang diujui, hanya terdapat empat (4)

variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Keempat variabel
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tersebut adalah non performing loan, good corporate government, rasio efisiensi

operasional, dan net interest margin. Variabel non performing loan, good

corporate government, dan rasio efisiensi operasional berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Variabel net interest margin

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Sedangkan, tiga (3) variabel independen lainnya yakni loan to deposit ratio,

interest rate risk, dan capital adequacy ratio tidak berpengaruh terhadap

profitabilitas (ROA).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 penilaian tingkat kesehatan

bank diukur berdasarkan penilaian kuantitatif dan kualitatif. Namun, penelitian ini

hanya menggunakan penilaian secara kuantitatif yang datanya dapat diperoleh

melalui laporan tahunan perbankan.

2. Berdasarkan pada peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, faktor penilaian risk profile

menggunakan 8 risiko. Namun penelitian ini hanya menggunakan 3 risiko yakni

risiko kredit, likuiditas, dan risiko pasar dikarenakan keterbatasan dalam

memperoleh data.
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5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun saran yang dapat diberikan oleh

peneliti untuk penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Memperhatikan kriteria pemilihan sampel dan memperpanjang periode

pengamatan agar sampel yang digunakan dapat lebih banyak dengan harapan

dapat mencerminkan hasil penelitian yang lebih baik.

2. Dapat menambahkan variabel penelitian dengan menambahkan penilaian secara

kualititatif dan juga menambahkan risk profile yang lebih detail dan

komprehensif.
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