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ABSTRAK

PENGARUH RISIKO LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS
(Studi pada Perbankan Umum Syariah Periode 2013-2017)

Oleh

Mei Handika Fitriani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap
profitabilitas perbankan umum syariah periode tahun 2013-2017. Risiko likuiditas
dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan faktor-faktor yang dapat
dikelola oleh bank untuk menghindari ancaman risiko likuiditas. Faktor-faktor
tersebut adalah Finance to Deposit Ratio (FDR), cadangan kas, gap likuiditas, dan
Non Performing Finance (NPF). Sampel dalam penelitian ini adalah 12 perbankan
umum syariah yang ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi model panel data dan menggunakan alat
analisis program E-views 10.0. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Finance
to Deposit Ratio (FDR) dan gap likuiditas secara parsial berpengaruh tidak
signifian terhadap profitabilitas, sedangkan variabel cadangan kas dan Non
Performing Finance (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Finance to Deposit Ratio (FDR),
cadangan kas, gap likuiditas dan Non Performing Finance (NPF) secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil R2 menunjukkan hubungan antar
variabel dalam kategori kuat.

Kata kunci: Finance to Deposit Ratio (FDR), Cadangan kas, Gap likuiditas,
Non Performing Finance (FDR), Profitabilitas (ROA)



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY RISK ON THE PROFITABILITY
(Study in Public Islamic Banking period 2013-2017)

By

Mei Handika Fitriani

This study aims to analyze the effect of liquidity risk on bank profitability public
islamic banking period 2013-2017. Liquidity risk in this study is proxied by using
factors that can be managed by the bank to avoid the threat of liquidity risk. These
factors are Finance to Deposit Ratio (FDR), cash reserves, liquidity gap, and Non
Performing Finance (NPF). The samples of this research are 12 public islamic
banking which selected through purposive sampling. This research used
regression analysis model panel data and analysis tools is E-views 10,0. The
results of t test show that variable Finance to Deposit Ratio (FDR) and liquidity
gap partially effect insignificant on ROA, while variable cash reserves and Non
Performing Finance (NPF) partially effect significant on ROA. The result of F test
shows that the variable Finance to Deposit Ratio (FDR), cash reserves, liquidity
gap, and Non Performing Finance (NPF) simultaneously have significant
influence on ROA. The result of R2 shows the relation among the variables is in a
strong category.

Keyword: Finance to Deposit Ratio (FDR), Cash reserves, Liquidity gap, Non
Performing Finance (FDR), Profitability (ROA).
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari kegiatan transaksi.

Salah satu kegiatan transaksi yang pasti dilakukan adalah transaksi keuangan.

Untuk membantu masyarakat melakukan transaksi keuangan, terdapat lembaga

keuangan untuk melayani kegiatan transaksi tersebut. Menurut Siamat (2005),

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya terutama

berbentuk aset keuangan (financial assets) atau tagihan (claims) dibandingkan

dengan aset non keuangan (non financial assets). Lembaga keuangan sering

disebut lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary). Intermediasi

keuangan merupakan kegiatan penyaluran dana dari penabung kepada peminjam.

Sistem keuangan yang memiliki peran dalam penyediaan fasilitas jasa-jasa

keuangan terdiri dari, otoritas keuangan, sistem perbankan dan sistem lembaga

keuangan bukan bank. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

mendefinisikan bank sebagai 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. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun

1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan
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usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan

prinsip syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Bank syariah pada awalnya merupakan suatu perwujudan dari permintaan

masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain

menyediakan jasa keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang didasarkan kepada

hukum Islam. Timbulnya sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam

ajaran agama Islam untuk tidak memungut bunga dalam meminjam uang atau

modal atau yang biasa disebut riba. Penghindaran bunga yang dianggap riba

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu,

didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah). Perbankan

Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis,

karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non

keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau

konvensional mengandung kelemahan.

Adanya multi-dimensi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 membawa

dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan

perbankan. Krisis ekonomi yang terjadi telah membuat masyarakat menjadi lebih

teliti dalam menilai kinerja perbankan, sehingga puluhan bank konvensional

banyak yang ditutup dan dimerger, sementara bank syariah justru berkembang.
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Oleh karena itu, penting bagi sebuah bank untuk terus memperbaiki dan

mempertahankan kinerjanya (Nursatyani, 2011). Salah satu aspek penilaian dari

kinerja bank adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran

kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan

dana maupun penyaluran dana. Salah satu indikator yang dapat dinilai untuk

mengukur kinerja suatu bank adalah profitabilitas.

Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan

kelangsungan suatu bank dalam jangka panjang. Profitabilitas menunjukkan

apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang.

Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang

diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas penggunaan

dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

yang dapat digunakan oleh nasabah maupun calon nasabah sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam melakukan deposit maupun pinjaman. Profitabilitas

tidak hanya penting bagi nasabah maupun calon nasabah saja tetapi juga penting

bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan evaluasi atas efektivitas

pengelolaan perusahaan tersebut serta menjadi penilaian masyarakat terhadap

perusahaan. Profitabilitas juga digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank sebagai sarana otoritas

pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan OJK terhadap bank.

Fadjar (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

tingkat profitabilitas suatu bank terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal

dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor – faktor permodalan, kualitas
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aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Sedangkan faktor

eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah nilai tukar, tingkat suku

bunga dan inflasi.

Salah satu faktor internal profitabilitas yang telah disebutkan di atas adalah

likuiditas. Kemampuan likuiditas suatu bank dikatakan baik apabila bank mampu

memenuhi dana yang deposan tarik suatu waktu tanpa adannya masalah. Apabila

bank tidak mampu memenuhi dana yang deposan tarik pada waktu tertentu maka

akan timbul suatu risiko. Risiko yang timbul akibat hal tersebut adalah risiko

likuiditas. Rasio keuangan pada bank umum syariah yang berhubungan dengan

aspek likuiditas adalah Finance to Deposit Ratio (FDR). FDR digunakan untuk

mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajibannya kepada deposan

serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Gambar 1.1 Finance to Deposit Ratio Bank Umum Syariah
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi FDR (Finance to Deposit Ratio)

pada tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014 FDR bank umum syariah tercatat

sebesar 86,66%. Pada tahun 2015, FDR mengalami kenaikan sebesar 2,37%

menjadi 88,03%. Namun pada tahun selanjutnya FDR mengalami penurunan yaitu

85,99% pada tahun 2016 dan 79,65% pada tahun 2017. Penurunan ditahun 2017

menunjukkan bahwa bank umum syariah hanya dapat menyalurkan pembiayaan

dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 85%-

110%. Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam

menyalurkan pembiayaan, sehingga dapat menurunkan laba bank.

Cadangan kas merupakan dana cadangan yang berbentuk tunai yang digunakan

untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga, misal penarikan dana oleh

deposan dalam jumlah yang besar. Cadangan kas terdiri dari cadangan kas primer

dan sekunder. Cadangan primer diperlukan untuk kegiatan operasional termasuk

memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan

sekunder merupakan cadangan yang berfungsi untuk mengisi dan pelangkap

cadangan sekunder. Menyediakan cadangan kas merupakan  hal yang penting bagi

bank, sehingga besarnya jumlah cadangan kas yang disedikan akan

mempengaruhi profitabilitas bank.

Salah satu penyebab utama dari risiko likuiditas menurut Arif & Anees (2012)

adalah kesenjangan jatuh tempo antara aset dan kewajiban yang akan

mengakibatkan gap likuiditas timbul. Gap likuiditas dikatakan negatif apabila

jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih besar dari jumlah aset jatuh tempo. Gap

likuiditas yang besar dapat mengakibatkan posisi bank menjadi lemah untuk dapat



6

memenuhi kebutuhan pendanaan tanpa mengeluarkan biaya yang besar, sehingga

mempengaruhi kineja sistem perbankan secara negatif dan akan berdampak pada

turunnya profitabilitas bank.

Bank dapat mengalami keadaan tidak likuid yakni ketika arus kas keluarnya,

seperti penarikan deposito oleh nasabah, pemberian kredit, dan lainnya, jauh lebih

besar daripada arus kas masuk (Siahaan, 2009). Namun bank sering mengalami

kredit bermasalah karena tidak terbayarnya sebagian atau keseluruhan kredit yang

telah disalurkan oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas bank akan

terancam, karena tidak ada dana yang masuk yang menjadi sumber likuiditas

bank, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank. Kredit bermasalah dalam

bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non Performing

Finance (NPF).

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat per Desember 2017

Gambar 1.2 Non Performing Finance Bank Muamalat Per Desember 2017

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa  dari tahun 2014 sampai 2017

terjadi fluktuasi NPF nett bank Muamalat. Pada tahun 2014, NPF nett bank

Muamalat tercatat sebesar 2,06%, tahun 2015 sebesar 1,71% dan tahun 2016

sebesar 0,55%. Terjadi penurunan niai NPF pada 2014 sampai 2015, namun

naiknya nilai NPF membuat Bank Muamalat diwajibkan menambah modal



7

sejumlah cadangan modal sesuai ketentuan basel 3 yang berlaku internasional.

Kenaikan nilai NPF membuat salah satu investor Bank Muamalat enggan menjadi

stand buyer (pembeli siaga) dan menarik saham yang dimiliki pada Bank

Muamalat.

Penting bagi bank untuk menjaga posisi likuiditasnya agar tidak mengalami

masalah likuiditas yang berdampak profitabilitas bank. Terdapat beberapa faktor

yang dapat dikelola oleh bank agar terhindar dari risiko likuiditas seperti FDR,

NPF, cadangan kas dan gap likuiditas. Apabila empat faktor tersebut dapat

dikelola dengan baik maka bank akan mampu menjaga likuiditasnya dan akan

mempengaruhi profitabilitas.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh risiko likuiditas

terhadap profitabilitas bank. Arif (2012), melakukan penelitian mengenai risiko

likuiditas dan dampaknya terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Risiko

likuiditas diproksikan dengan menggunakan deposito, cadangan kas, gap

likuiditas, dan NPL. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 bank

di Pakistan selama periode 2004-2009. Dampak risiko likuiditas terhadap

menunjukkan bahwa risiko likuiditas mempengaruhi profitabilitas secara

signifikan. Gap likuiditas dan NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas,

sedangkan peningkatan deposito dan cadangan kas berpengaruh positif terhadap

profitabilitas bank. Sedangkan Ramadanti (2015) melakukan penelitian tentang

analisis pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di

Indonesia perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2013.

Hasil penelitian ini adalah hasil dari uji F menyatakan bahwa LDR, cadangan kas,
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gap likuiditas, dan NPL secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Hasil

dari uji t menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif namun tidak signifikan

terhadap ROA. Cadangan kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Gap likuiditas dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Oleh

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, judul penelitian yang

akan dilakukan adalah “Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas

(Studi pada Perbankan Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Apakah Finance to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh secara parsial

terhadap profitabilitas?

2. Apakah Cadangan Kas memiliki pengaruh secara parsial terhadap

profitabilitas?

3. Apakah Gap Likuiditas memiliki pengaruh secara parsial terhadap

profitabilitas?

4. Apakah Non Performing Finance (NPF) memiliki pengaruh secara parsial

terhadap memiliki pengaruh terhadap profitabilitas?

5. Apakah Finance to Deposit Ratio (FDR), Cadangan Kas, Gap Likuiditas,

dan Non Performing Finance (NPF) memiliki pengaruh secara simultan

terhadap profitabilitas?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap

profitabilitas.

2. Untuk mengetahui pengaruh Cadangan Kas terhadap profitabilitas.

3. Untuk mengetahui pengaruh Gap Likuiditas terhadap profitabilitas.

4. Untuk mengetahui pengaruh Non Performing Finance (NPF) terhadap

profitabilitas.

5. Untuk mengetahui pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR), Cadangan

Kas, Gap Likuiditas, dan Non Performing Finance (NPF) secara simultan

terhadap profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan manfaaat

untuk berbagai pihak:

1. Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di

Indonesia, khususnya bank syariah dalam usaha meningkatkan

profitabilitas.

2. Nasabah

Bagi nasabah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di

Indonesia.
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3. Akademisi

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap lebih memahami tentang

Finance to Deposit Ratio, cadangan kas, gap likuiditas, dan Non

Performing Finance pada perbankan umum syariah. Peneliti juga berharap

penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 The Liability Management Theory

Darma (2008) mengatakan teori manajemen liabilitas merupakan teori bagaimana

bank dapat mengelola pasiva sedemikian rupa sehingga pasiva tersebut dapat

menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan oleh bank adalah:

1. Untuk menghadapi penarikan oleh nasabah

2. Memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo

3. Memenuhi pinjaman dari nasabah

Teori manajemen liabilitas beranggapan bahwa suatu bank dalam menjaga

likuiditas minimumnya dilakukan dengan cara mempunyai jaringan pinjaman

yang cukup baik dari rekanan maupun dari call money ataupun dari sumber lain

(Hasibuan, 2017).

Sedangkan menurut Kuncoro (2002), manajemen likuiditas adalah kemampuan

manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua

kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah.
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2.1.2 Theory Trade-Off Between Likuidity and Profitability

Terdapat pertentangan antara likuiditas dan profitabilitas yang akan dihadapi oleh

bank yaitu satu sisi bank harus menjaga posisi likuiditasnya dengan cara

memperbesar cadangan kas. Namun hal ini akan mengakibatkan sebagian dana

menganggur (idle fund), sehingga tingkat profitabilitas menurun. Sebaliknya

apabila bank bertujuan mencapai keuntungan yang besar, maka bank harus

mengorbankan likuiditas, karena cadangan kas digunakan untuk kepentingan

bisnis, sehingga menyebabkan likuiditas menurun. Teori ini mengatur tingkat

likuiditas dengan cara yang bertentangan dengan profitabilitas. Di satu sisi bank

harus menjaga tingkat kestabilan alat likuiditasnya, namun di sisi lain bank harus

mencari keuntungan demi kelancaran usaha bank (Arthesa, 2006).

2.1.3 The Anticipated Income Theory

Dalam teori antisipasi pendapatan, bank layak memberikan kredit jangka panjang

yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan ketetapan waktu. Jadwal

pembayaran dalam bentuk angsuran pokok dan bunga akan menjadi supplier arus

kas secara teratur dan akhirnya kebutuhan likuiditaspun terpenuhi. Teori antisipasi

pendapatan mengutamakan likuiditas, sehingga bank dapat mengantisipasi

kewajiban sesegera mungkin dan memprediksikan alat-alat lancar yang akan

masuk (Utomo, dkk : 2013). Teori ini mendorong bank untuk memperlakukan

pinjaman jangka panjang sebagai potensi sumber likuiditas.
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2.1.4 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 2008, 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. Berdasarkan Pasal 5 Undang-

Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam

menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank

konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah. Lembaga yang

dimaksud memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan

syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN-MUI didirikan oleh MUI pada tahun 1991. Latar belakang dibentuknya

DSN-MUI adalah untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah

perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang ekonomi atau

keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, dan sebagai

salah satu langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu

yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah

yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh

kesamaan pandangan dalam penanganan oleh masing-masing Dewan Pengawas

Syariah (DPS). Secara hukum tedapat perbedaan antara istilah Perbankan Syariah
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dan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari

Unit Usaha Syariah (USS), sedangkan Bank Syariah terdri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Istilah “Syariah” berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber

kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan

yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung

didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam

bentuk sunnah (hadis). Bank Syariah merupakan istilah yang digunakan di

Indonesia, namun Bank Islam (Islamic Bank) adalah istilah yang digunakan secara

luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah.

Secara umum, karakteristik khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama

ketentuannya berasal dari hukum islam. Sumber keuntungan bank syariah

diperoleh bukan dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang

disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up

atau profit margin, serta bagi hasil (loss profit sharing). Karakteristik khusus

lainnya dari bank syariah adalah diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan

usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini karena

berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan

jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan.
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2.1.5 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara

lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent of development, dan

agent of services (Kasmir, 2010).

1. Agent of Trust

Dasar kegiatan utama bank adalah trust atau kepercayaan dalam hal

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini, akan dibangun

kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun pihak bank yang akan

dilanjutkan kepada pihak debitor.

2. Agent of Development

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk

kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi

barang dan jasa, mengingat semua kegiatan tersebut selalu berkaitan dengan

penggunaan uang.

3. Agent of Services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga

memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-

jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman (transfer), inkaso,

penagihan surat berharga (collection), cek wisata, kartu kredit, transaksi tunai, e-

banking, dan jasa pelayanan lainnya.
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2.1.6 Risiko Likuiditas

Dalam menjalankan usahanya, perbankan menghadapai beberapa risiko yang

harus dikelola untuk mengurangi potensi kerugian yang akan dialami oleh

perbankan. Ghozali (2007) mendefinisikan risiko bank sebagai potensi terjadinya

suatu kejadian yang menimbulkan kerugian bank. Peraturan Bank Indonesia No.

5/8 tahun 2003 mengidentifikasi ada 8 jenis risiko yang melekat pada industri

perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,

risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Diantara

beberapa risiko tersebut, risiko likuiditas merupakan risiko yang krusial. Risiko

likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset

likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan

kondisi keuangan bank.

Sedangkan Islamic Financial Service Boar (IFSB) mendefinisikan risiko

likuiditas sebagai potensi kerugian yang dapat dialami oleh bank Islam karena

ketidakmampuan bank Islam dalam memenuhi liabilitinya yang telah jatuh tempo.

Risiko likuditas pada umumnya berasal dari dana pihak ketiga, aset-aset dan

kewajiban kepada counter-parties. Komponen off-balance sheet yang paling

signifikan dalam likuidias bank dan pemenuhan pendanaannya adalah komitmen

nasabah. Oleh karena itu, bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi

setiap kewajiban financial yang sudah disepakati dengan tepat waktu, dan dapat

memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal (Ali, 2006).
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Besar kecilnya risiko likuiditas banyak ditentukan beberapa indikator yaitu

(Arifin, 2009) :

1. Kecermatan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana (fund flow)

berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk

mencermati tingkat fluktuasi dana (volatility of funds).

2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana, termasuk kecukupan dana-dana

non-PLS (profit and loss sharing).

3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.

4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana

lainnya, termasuk fasilitas lender of last resort.

Penarikan dana oleh nasabah bank yang bersifat mendadak, terkadang

mengakibatkan bank tidak mampu untuk memenuhi dana yang ditarik, sehingga

bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank perlu menyediakan likuiditas

dalam jumlah yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Apabila

bank memiliki likuiditas dengan jumlah yang memadai, maka bank dapat

membayar kewajiban kepada kreditor yang sudah jatuh tempo maupun dapat

membayar apabila tiba-tiba terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah yang

besar. Sebaliknya, bank yang memiliki likuiditas relatif kecil akan menghadapi

kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti yang diuraikan di atas, dan apabila

kondisi ini berkelanjutan maka dapat menyebabkan bank gagal beroperasi

sehingga ijin bank dicabut.
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Konsep likuiditas menurut Oliver G. Wood, Jr. yang dikutip oleh Ramadanti

(2015) bahwa suatu bank dianggap likuid apabila bank memenuhi kategori di

bawah ini :

1. Memegang sejumlah alat likuid, cash assets, yang terdiri dari uang kas,

rekening pada Bank Sentral dan rekening pada bank-bank lainnya sama

dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.

2. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid akan tetapi bank memiliki surat

berharga berkualitas tinggi yang dapat ditukar atau dialihkan menjadi uang

tanpa mengalami kerugian baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu

setelah jatuh tempo.

3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan

hutang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-

surat berharga dengan repurchase agreement.

2.1.7 Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas merupakan masalah yang sangat penting dalam

kegiatan operasional suatu bank (Abdul, 2003). Bank sering mengalami situasi

yang sulit dimana bank harus memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh nasabah

pada saat jatuh tempo atau pada saat diminta, sementara dalam waktu yang sama

bank harus menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya ke dalam

berbagai bentuk investasi untuk memperoleh laba guna membayar biaya-biaya

dana tersebut dan biaya operasional lainnya. Masalah ini merupakan masalah

dalam pengelolaan aset dan kewajiban suatu bank yang harus mengorbankan

antara likuiditas atau profitabilitas bank. Manajemen risiko likuiditas menjadi
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kepercayaan inti dalam sistem perbankan. Kerugian likuiditas yang terjadi pada

suatu bank akan mempengaruhi keseluruhan sistem.

Basel Committee on Bank Supervision menyatakan hal-hal berikut ini (Greuning,

2009) :

1. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan

memenuhi kewajiban yang muncul, tanpa mengakibatkan kerugian besar.

2. Peranan dasar bank dalam perubahan waktu jatuh tempo dari deposito jangka

pendek ke jangka panjang membuat bank rentan terhadap risiko likuditas,

baik yang bersifat institusi spesifik maupun yang mempengaruhi pasar secara

keseluruhan.

3. Setiap transaksi atau komitmen keuangan secara virtual memiliki implikasi

terhadap likuiditas bank.

4. Manajemen risiko likuiditas yang efektif dapat memastikan kemampuan bank

untuk memenuhi kewajiban arus kas, yang tidak pasti karena kewajiban

tersebut dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa eksternal dan perilaku agen-

agen lainnya.

5. Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang paling penting karena

keraguan atas likuiditas di satu institusi dapat memberikan dampak terhadap

seluruh sistem.

6. Perkembangan pasar keuangan pada dekade sebelumnya telah meningkatkan

kompleksitas risiko likuiditas dan manajemennya.
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Manajemen risiko likuditas menjadi pusat kepercayaan dalam sistem perbankan,

karena bank-bank komersial merupakan institusi yang sangat berpengaruh dengan

rasio aset dan modal inti. Oleh karena itu, manajemen risiko likuiditas mengatasi

likuiditas pasar bukan kepuasan. Implikasi risiko likuiditas adalah suatu bank

dapat memiliki dana aktual, tetapi dana tersebut memadai untuk memenuhi

kewajibannya. Risiko likuiditas biasanya dikelola oleh Aset-Liability Management

Committee (ALCO) bank, yang harus memiliki pemahaman mengenai adanya

hubungan antara likuiditas dan pasar lain serta risiko kredit dalam neraca

(Greuning, 2009).

2.1.8 Profitabilitas Perbankan

Kinerja sebuah perusahaan perbankan dalam menjalankan usahanya dilihat dari

laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan. Laba menjadi salah satu hal yang

penting untuk diraih perbankan agar mengetahui apakah perbankan telah

menjalankan usahanya secara efisien. Efesiensi dapat diketahui dengan

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang

menghasilkan laba tersebut.

Kinerja bank yang efisien ditunjukkan dengan adanya perkembangan rasio

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba perusahaan

dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi akan mengakibatkan efisiensi

perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas semakin tinggi. Analisis rasio

profitabilitas yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja

profitabilitas bank adalah Return On Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA).
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Namun pada penelitian ini, rasio yang digunakan adalah Return On Assets (ROA).

Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih

mementingkan penilaian besarnya ROA, karena Bank Indonesia sebagai pembina

dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang

diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat

(Dendawijaya, 2009). Dalam peraturan Bank Indonesia, ketentuan untuk return on

assets minimal 1,5% sudah dinyatakan sehat

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen

bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya,

2009). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan

yang dicapai bank tersebut dari segi penggunaan aset.

2.1.9 Finance to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Ali (2006), pengaturan likuiditas terutama dimaksudkan agar bank setiap

saat bank dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus segera dibayar.

Likuiditas dinilai dengan mengingat bahwa aktiva bank kebanyakan bersifat tidak

likuid dengan sumber dana dengan jangka waktu lebih pendek. Indikator

likuiditas antara lain bersarnya cadangan sekunder (secondary reserve) untuk

kebutuhan likuiditas harian, rasio konsentrasi ketergantungan dari dana besar yang

relatif kurang stabil, dan penyebaran sumber dana pihak ketiga yang sehat, baik

dari segi biaya maupun dari sisi kestabilan. Menurut Bank Indonesia, penilaian

aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat

likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan

untuk memenuhi kebutuhan lain. Disamping itu bank juga harus dapat menjamin
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kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya

pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi aset-

nya secara cepat dengan kerugian yang minimal (Surat Edaran Intern BI, 2004).

Penilaian kemampuan likuiditas suatu bank umum syariah dapat menggunakan

Finance to Deposit Ratio (FDR). Menurut Dendawijaya (2009), Finance to

Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. FDR juga

merupakan  rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana

pihak ketiga yang diterima oleh bank.  FDR ditentukan oleh perbandingan antara

jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu

mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR merupakan

rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan

yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus

dipenuhi pada saat adanya kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva

lancar yang dimiliki perusahaan. Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukkan

tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi rasio FDR suatu bank, digambarkan

sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai

FDR lebih kecil (Sabir, 2012).
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Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia

No.12/11/DPNP/2010, besarnya FDR yang mencerminkan likuiditas suatu bnak

yang sehat adalah 85% - 110%. Apabila FDR suatu bank berada berada di atas

110% atau di bawah 85%, maka bank dapat dikatakan tidak dapat menjalankan

fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik

2.1.10 Cadangan Kas

Dalam mempertahankan likuiditasnya, perbankan membentuk cadangan kas.

Cadangan kas adalah dana cadangan yang berbentuk tunai yang digunakan untuk

menjaga keselamatan bank, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Penggunaan cadangan kas merupakan hal yang penting untuk mengatasi masalah

likuiditas, karena cadangan kas akan menentukan apakah bank tersebut dapat

merebut kepercayaan masayarakat atau tidak. Dalam perbankan, terdapat dua jenis

dana cadangan, yaitu :

1. Cadangan primer

Cadangan primer diperlukan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib

minimum untuk keperluan operasi termasuk untuk memenuhi semua penarikan

simpanan dan permintaan kredit nasabah. Cadangan primer terdiri atas : uang kas

yang ada dalam bank, saldo rekening pada bank sentral, dan bank-bank lainnya,

warkat-warkat yang dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini sering

disebut sebagai alat-alat likuid. Sedangkan menurut Bank Indonesia alat-alat

likuid hanya terdiri atas : kas dan rekening giro pada Bank Indonesia. Cadangan

primer digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut :
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a. Likuiditas wajib minimum

b. Dana operasional

c. Penyelesaian kliring

d. Transaksi dengan bank koresponden

e. Penarikan dana oleh deposan

f. Permintaan kredit oleh masyarakat

2. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari satu tahun. Fungsi

utama cadangan sekunder adalah untuk pengisi dan pelengkap cadangan primer.

Cadangan sekunder ini antara lain digunakan untuk :

a. Kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka pendek dan musiman dari

penarikan simpanan dan pencairan kredit dalam jumlah besar yang telah

diperkirakan.

b. Kebutuhan likuiditas yang segera harus dipenuhi dan kebutuhan-kebutuhan

lainnya yang sebelumnya tidak diperkirakan.

c. Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek yang tidak diperkirakan dari deposan dan

penarikan nasabah debitur.
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Mengingat kebutuhan likuiditas tersebut sulit untuk diantisipasi dengan segera,

maka cadangan sekunder umumnya ditanamkan dalam bentuk surat-surat

berharga yang memiliki ciri-ciri, yaitu : jangka pendek, berkualitas tinggi, dan

mudah diperjualbelikan. Reed & Gill (dalam Ramadanti, 2015) mengatakan

bahwa peningkatan dan penurunan deposit yang tinggi dan permintaan kredit yang

tidak menentu akan memerlukan cadangan sekunder yang lebih tinggi daripada

yang mempunyai deposit dan pinjaman yang lebih stabil.

2.1.11 Gap Likuiditas

Adanya kesenjangan jatuh tempo antara aset dan kewajiban merupakan salah satu

penyebab dari risiko likuiditas. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan risiko

bank adalah pengelolaan keseimbangan atau kesesuaian aset dan kewajiban,

termasuk pengelolaan perbedaan jatuh tempo. Perbedaan jatuh tempo antara aset

dan kewajiban pada periode tertentu disebut kesenjangan likuiditas atau gap

likuiditas. Gap likuiditas memberikan gambaran kebutuhan dana di masa depan,

dengan cara membandingkan komposisi aset dan kewajiban bank dari waktu ke

waktu. Dengan cara demikian, bank dapat mengetahui apakah terjadi kesenjangan

jatuh tempo yang dapat mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas.

Pengelompokkan jatuh tempo setiap aset dan kewajiban pada setiap bank berbeda-

beda dan penerapannya akan berbeda untuk jenis-jenis aset dan kewajiban

tertentu. Contoh periode waktu yang digunakan sebagai dasar pengelompokkan

adalah :

1. Sampai dengan 1 bulan

2. Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan



26

3. Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun

4. Lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun

5. 5 tahun ke atas

Periode jatuh tempo yang digunakan bank adalah sama untuk pengelompokkan

aset dan kewajiban. Hal ini akan membantu analisis perbedaan jatuh tempo

ataupun ketergantungan bank terhadap sumber likuiditas lain. Menurut PSAK No.

31, periode jatuh tempo dapat didefinisikan sebagai :

1. Waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan

2. Periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan

3. Waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi

perubahan tingkat bunga.

Cara yang terbaik untuk menentukan likuiditas bank adalah dengan melakukan

analisis jatuh tempo aset dan kewajiban berdasarkan waktu yang tersisa sampai

dengan tanggal pelunasan (PSAK No. 31). Gap likuiditas yang besar dapat

mengakibatkan posisi bank menjadi lemah untuk dapat memenuhi kebutuhan

pendanaan tanpa mengeluarkan biaya yang besar (Badan Sertifikasi Manajemen

Risiko, 2007). Gap dikatakan negatif apabila kewajiban lebih besar daripada aset

pada periode jatuh yang akan menimbulkan risiko bagi bank dan membutuhkan

pengelolaan lebih lanjut dengan menggunakan manajemen gap. Manajemen gap

bertujuan untuk menunjang kebutuhan menejemen likuiditas, mengelola risiko

serendah mungkin, dan mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas

risiko tertentu. Dengan adanya manajemen gap, risiko likuiditas dapat

diminimalisirkan.
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2.1.12 Non Performing Finance (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi

bank jika tidak ditangani dengan baik. Menurut Siamat (2005), Non Performing

Finance (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat

adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu

suatu kejadian diluar kemampuan debitur. Sedangkan menurut Dendawijaya

(2009), kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan

pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak

jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Sehingga kredit macet

merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu kredit macet.

Dampak dari NPF yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan

memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga

mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.

NPF dalam jumlah yang banyak akan mengakibatkan tingkat kesehatan bank yang

bersangkutan menjadi turun. NPF juga akan berpengaruh terhadap menurunnya

likuiditas bagi sektor perbankan, karena tidak ada dana yang masuk baik berupa

pembayaran pokok maupun bunga pinjaman dari pembiayaan bermasalah,

sehingga akan berpengaruh terhadap hilangnya pendapatan dari sektor

pembiayaan dan bank kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena tidak

mampu mengelola dana nasabah dengan aman. Oleh karena itu, bank dituntut

untuk selalu menjaga pembiayaannya agar tidak masuk dalam golongan

pembiayaan bermasalah (NPF). pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan

dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan reverensi beberapa penelitian-

penelitian terdahulu, anatara lain:

1. Wagner (2007) melakukan penelitian mengenai The Liquidity of Bank Assets

and Banking Stability. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan

likuiditas dapat meningkatkan ketidakstabilan perbankan dan berhubungan

dengan kegagalan perbankan. Dana cadangan yang terlalu besar akan

meningkatkan risiko likuiditas yang mengakibatkan menurunnya laba

perbankan.

2. Sufian (2007) melakukan penelitian mengenai Determinantas of Bank

Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the China

Banking Sector. Analisis empiris hanya terbatas pada 4 Badan Usaha Milik

Negara Bank Umum (SOCBs) dan 12 Saham Gabungan Bank Umum (JSCBs)

selama periode 2000-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas

berdampak negatif pada profitabilitas. Namun dampak dari likuiditas tidak

seragam di setiap perbankan. SOCBs dengan tingkat yang lebih tinggi

likuiditasnya cenderung relatif lebih menguntungkan.

3. Syahrir (2012) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Loan to

Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan CAR terhadap Risiko Likuiditas

pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se-Indonesia. Penelitian ini

menggunakan 26 sampel BPD selama periode 2007-2011. Hasil Penelitian

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap risiko

likuiditas. Sedangkan, LDR dan NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap

risiko likuiditas. Peningkatan rasio LDR memberikan indikasi semakin
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rendahnya kemampuan likuiditas dan semakin rentan terjadinya risiko

likuiditas. Pengaruh negatif yang ditunjukkan NPL mengindikasikan bahwa

apabila NPL semakin besar, maka keadaan bank semakin tidak likuid.

4. Arif (2012) melakukan penelitian mengenai risiko likuiditas dan dampaknya

terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Risiko likuiditas diproksikan dengan

menggunakan deposito, cadangan kas, gap likuiditas, dan NPL. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 22 bank di Pakistan selama periode

2004-2009. Dampak risiko likuiditas terhadap menunjukkan bahwa risiko

likuiditas mempengaruhi profitabilitas secara signifikan. Gap likuiditas dan

NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan peningkatan

deposito dan cadangan kas berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.

5. Agustiningrum (2012) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh

CAR, NPL, dan LDR terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan.

Penelitian ini dilakukan di perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia

periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh

tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), NPL berpengaruh negatif

signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan LDR berpengaruh positif

signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

6. Putri (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh deposito, cadangan kas,

risiko likuiditas, dan NPL terhadap perubahan laba bank. Populasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank BUMN dan bank Swasta

dalam direktori perbankan Indonesia selama tahun 2007-2011. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa deposito, cadangan kas, dan NPL berpengaruh signifikan
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terhadap perubahan laba bank. Sedangkan risiko likuiditas tidak berpengaruh

terhadap perubahan laba bank.

7. Rahmi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh risiko kredit, risiko

likuiditas, dan risiko tingkat bunga terhadap profitabilitas perusahaan

perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis regresi berganda

yang dilakukan penelitian ini menunjukkan risiko kredit berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar d Bursa

Efek Indonesia. Risiko likuidtas tidak berpengaruh signifkan terhadap

profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Risiko tingkat bunga berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

8. Ramadanti (2015) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh analisis

pengaruh risiko likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di

Indonesia perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2011-

2013. Hasil penelitian ini adalah hasil dari uji F menyatakan bahwa LDR,

cadangan kas, gap likuiditas, dan NPL secara bersama-sama berpengaruh

terhadap ROA. Hasil dari uji t menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap ROA. Cadangan kas berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ROA. Dan gap likuiditas dan NPL berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap ROA.
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Secara ringkas, penelitian-penelitian di atas dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Hasil

1 Wagner
(2007)

Banking
stability

Liquidity of
bank assets

Dana cadangan likuiditas akan
memperbesar risiko bank
untuk menjadi bangkrut karena
semakin besar likuiditas maka
akan mengurangi laba.

2 Sufian
(2009)

size, risiko
kredit,
capitalizatio
n, likuiditas,
biaya
verhead,
network
embeddednes
s,
pertumbuhan
ekonomi, dan
inflasi

Profitabilitas likuiditas berdampak negatif
pada profitabilitas. Namun
dampak dari likuiditas tidak
seragam di setiap perbankan.

3 Syahrir
(2012)

LDR, NPL,
dan CAR

Risiko
Likuiditas

LDR dan NPL berpengaruh
signifikan negatif terhadap
risiko likuiditas

4 Arif (2012) Deposito,
kas, gap
likuiditas,
NPL

Profitabilitas Gap likuiditas dan NPL
Berpengaruh negatif Terhadap
profitabilitas, dan peningkatan
deposito dan cadangan kas
berpengaruh positif terhadap
profitabilitas bank.

5 Agustiningrum
(2012)

CAR, NPL,
LDR

Profitabilitas
(ROA)

CAR berpengaruh tidak
signifikant terhadap
profitabilitas (ROA), NPL
berpengaruh negatif Signifikan
terhadap Profitabilitas (ROA),
dan LDR berpengaruh Positif
signifikan terhadap
profitabilitas (ROA).

6 Putri (2012) deposito,
cadangan
kas, risiko
likuiditas,
dan NPL

laba bank deposito, cadangan kas, dan
NPL berpengaruh signifikan
terhadap perubahan laba bank.

7 Rahmi
(2014)

risiko kredit,
risiko
lkuiditas, dan
risiko tingkat
bunga

Profitabilitas LDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap
profitabilitas
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NO Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Hasil

8 Ramadanti
(2015)

Loan to
Deposit
Ratio (LDR),
cadangan
kas, gap
likuiditas,
dan Non
Performing
Loan (NPL)

Proftablitas Hasil dari uji F menyatakan
bahwa LDR, cadangan kas,
gap likuiditas, dan NPL secara
bersama-sama berpengaruh
terhadap ROA. Hasil dari uji t
menunjukkan bahwa LDR
berpengaruh positif namun
tidak signifikan terhadap
ROA. Cadangan kas
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROA. Dan
gap likuiditas dan NPL
berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap ROA.

Sumber: Skripsi dan Jurnal (Data diolah 2018)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas (Studi

pada Perbankan Umum Syariah Periode Tahun 2013-2017)”. Penelitian ini

terdapat 4 variabel independen yaitu FDR, cadangan kas, dan gap likuiditas, NPF,

dan 1 variabel dependen yaitu ROA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah obyek penelitian yang dipilih. Objek penelitian-penelitian

sebelumnya fokus pada perbankan umum dan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun pada penlitian ini objek yang diteliti

adalah perbankan umum syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Persaingan antar bank yang semakin ketat dan adanya ancaman likuiditas

merupakan salah satu tantangan untuk perbankan. Perbankan diharuskan untuk

meningkatkan kinerjanya terutama kinerja keuangan dan memelihara tingkat

kesehatan bank. Oleh karena itu, penting bagi sebuah bank untuk terus

memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya. Kinerja bank dapat dilihat dari
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berbagai sisi, salah satunya adalah kinerja keuangannya. Dalam mengukur kinerja

keuangan suatu bank, profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat

digunakan.

Tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank

adalah likuiditas. Kemampuan likuiditas suatu bank dikatakan baik apabila bank

dapat menyalurkan dana kepada deposan ketika deposan melakukan penarikan.

Sebaliknya apabila bank tidak mampu memenuhi dana yang ditarik oleh deposan

atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya maka akan

timbul suatu risiko. Risiko yang muncul berkaitan dengan masalah tersebut adalah

risiko likuiditas.

Risiko likuiditas dapat berasal dari kedua sisi neraca suatu bank, yaitu sisi

kewajiban maupun sisi aset. Kedua sisi neraca tersebut dapat dikelola oleh bank

untuk menjaga likuiditasnya. Dari sisi kewajiban, terdapat ketidakpastian pada

jumlah penarikan deposito. Penarikan deposito dengan skala besar dapat membuat

perangkap likuiditas bagi bank. Sedangkan dari sisi aset, risiko likuditas dapat

muncul karena adanya kemacetan atau keterlambatan arus kas dari debitur. Selain

kedua aspek tersebut, bank juga harus menjaga kesenjangan antara aset dan

kewajiban, karena risiko likuiditas muncul akibat ukuran dan jatuh tempo aset dan

kewajiban Kesenjangan antara aset dan kewajiban dapat disebut gap likuiditas.

Aspek lain yang dapat dikelola oleh bank adalah cadangan kas yang terdapat di

bank. Cadangan kas dapat membantu bank apabila terjadi penarikan dan

permintaan yang dilakukan oleh nasabah. Menghindari risiko likuiditas
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merupakan alasan setiap bank untuk memelihara dana yang cukup untuk

memenuhi permintaan nasabah yang tidak terduga. Empat aspek tersebut dapat

dikelola oleh bank dengan tujuan untuk menjaga likuiditas bank.

Penting bagi bank untuk menjaga posisi likuiditasnya agar tidak mengalami

masalah likuiditas. Terdapat beberapa hal yang dapat dikelola oleh bank agar

terhindar dari risiko likuiditas dan hal tersebut akan berpengaruh pada

profitabilitas bank. Maka itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko

likuiditas (diproksikan dengan faktor-faktor yang dapat dikelola bank untuk

menghindari masalah likuiditas) terhadap profitabilitas perbankan. Faktor-faktor

yang dapat dikelola oleh bank dalam penelitian ini adalah Finance to Deposit

Ratio (FDR), cadangan kas, gap likuiditas, dan Non Performing Finance (NPF).

The liability management theory merupakan teori yang digunakan bank agar dapat

mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva tersebut dapat menjadi

sumber likuiditas. Likuiditas merupakan besarnya dana likuid yang disediakan

oleh bank untuk memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah, baik

penarikan dana tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan kredit yang

telah disetujui. FDR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam

mengeluarkan pembiayaan dari dana pihak ketiga yang terhimpun dalam bank.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR suatu bank adalah 85%

sampai dengan 110%. Apabila angka rasio FDR suatu bank dibawah angka 85%

maka bank tersebut hanya dapat menyalurkan pembiayaan dibawah standar yang

telah ditetapkan Bank Indonesia, sehingga semakin rendah FDR menunjukkan

kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga dapat
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menurunkan laba bank. Semakin tinggi FDR maka laba bank yang diperoleh bank

akan meningkat, dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu menyalurkan

pembiayaannya dengan efektif.

Berdasarkan the anticipated income theory, bank dapat menyalurkan kredit jangka

panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Pembayaran kredit akan menjadi sumber arus kas dan kebutuhan

likuiditas akan terpenuhi. Namun dalam menyalurkan kreditnya, bank sering

menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah tidak terbayarnya kredit yang

telah disalurkan tersebut. Apabila angka NPL suatu bank tinggi maka pembayaran

kredit yang diterima oleh bank akan terhambat, hal tersebut dapat memunculkan

risiko likuiditias, sehingga dapat menyebabkan turunnya profitabilitas bank.

Dalam menjalankan kegiatan operasi bank, tidak semua akan berjalan lancar.

Bank akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga, terutama berkaitan dengan kas.

Bank perlu memelihara cadangan kas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak

terduga. Menurut theory trade-off between liquidity and profitability, menjaga

posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas akan mengakibatkan banyak

dana yang menganggur. Namun bank dapat mengelola hal tersebut dengan

melakukan manajemen aset dan pasiva. Pengelolaan yang baik akan menghindari

bank dari masalah likuiditas serta dapat meningkatkan kegiatan perusahaan,

sehingga akan berpengaruh  positif terhadap profitabilitas bank.

Dalam perbankan, sebagian aset didanai dengan deposito yang kemungkinan

dicairkan setiap saat. Hal tersebut akan mengakibatkan kesenjangan antara aset

dan kewajiban. Semakin besar kesenjangan antara aset dan kewajiban, maka akan
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timbul gap likuiditas. Gap likuiditas akan berpengaruh pada risiko likuiditas.

Semakin tinggi gap likuiditas maka semakin tinggi pula risiko likuiditas yang

mengakibatkan menurunnya profitabilitas bank

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Bank Umum Syariah

Finance to
Deposit
Ratio

( FDR )

Gap
Likuiditas

Non Performing
Finance
( NPF )

Bank
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Cadangan Kas

Profitabilitas

The Liability
Management

Theory

Theory Trade-Off
Between likuidity
and Profitability

The
Anticipated

Income Theory
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2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012) hipotesi merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan maslah penelitian. Oleh karena itu rumusan maslah penelitian biasanya

disusun dalam bentuk kalimat tanya. Hipotesis dikatakan sementara karena

jawaban ang ada baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,

belum jawaban yang empirik.

Dari gambar 2.1, maka peneliti dapat menentukan hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini yaitu:

H0 1: Finance to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh tidak signifikan terhadap

profitabiltas perbankan umum.

Ha 1: Finance to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap

profitabiltas perbankan umum syariah.

H0 2: Cadangan kas berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabiltas

perbankan umum syariah.

Ha 2: Cadangan kas berpengaruh signifikan terhadap profitabiltas perbankan

umum syariah.

H0 3: Gap likuiditas berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabiltas

perbankan umum syariah.

Ha 3: Gap likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabiltas perbankan

umum syariah.

H0 4: Non Performing Finance (NPF) berpengaruh tidak signifikan terhadap

profitabiltas perbankan umum syariah.
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Ha 4: Non Performing Finance (NPF) berpengaruh signifikan terhadap

profitabiltas perbankan umum syariah.

H0 5: Finance to Deposit Ratio (FDR), cadangan kas, gap likuditas, dan Non

Performing Finance (NPF) secara simultan berpengaruh tidak signfikan

terhadap profitabilitas perbankan umum syariah.

Ha 5: Finance to Deposit Ratio (FDR), cadangan kas, gap likuditas, dan Non

Performing Finance (NPF) secara simultan berpengaruh signfikan

terhadap profitabilitas perbankan umum syariah.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis  Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian eksperimen. Menurut

Sugiyono (2012) penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam

kondisi yang terkendalikan. Oleh karena itu penelitian eksperimen erat kaitannya

dengan pengujian suatu hipotesis dalam rangka mencari pengaruh dan hubungan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat atau menolak dari hipotesis penelitian

sebelumnya, dengan mempertimbangkan data yang tersedia maka penelitian ini

juga termasuk dalam studi empiris pada perbankan umum syariah periode 2013-

2017

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme,

yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Menurut

Sugiyono (2012) mendefinisikan pendekatan kuantitatif sebagai penelitian dengan

data berupa angka-angka dan analisis data menggunakan statistik.
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3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugyiono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah perbankan umum

syariah periode 2013-2017.

3.2.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi

yang diambil untuk keperluan penelitian. Jika populasi besar maka peneliti tidak

mungkin meneliti semua yang terdapat dalam populasi tersebut. Hal ini

disebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh peneliti, seperti: waktu,

biaya, dan waktu. Oleh karena itu peneliti dapat mewakilinya dengan mengambil

sampel dari populasi tersebut yang mewakili semua populasi yang akan diteliti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.
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Kriteria bank yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Perusahaan perbankan umum syariah selama periode 2013-2017 dan

mempublikasikan laporan tahunan lengkap selama periode 2013-2017

2. Perusahaan perbankan umum syariah yang memiliki data yang lengkap terkait

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

Bedasarkan kriteria tesebut, sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah

12 perusahaan perbankan umum syariah selama periode 2013-2017

Tabel 3.1 Daftar sampel

No Perusahaan Perbankan Umum Syariah
1 PT. Bank Muamalat Indonesia
2 PT. Bank Victoria Syariah
3 Bank BRI syariah
4 B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
5 Bank BNI Syariah
6 Bank Syariah Mandiri
7 Bank Syariah Mega Indonesia
8 Bank Panin Syariah
9 PT. Bank Syariah Bukopin
10 PT. BCA Syariah
11 PT. Maybank Syariah Indonesia
12 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang

digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keungan tahunan bank yang

diperoleh dari website resmi perusahaan perbankan umum syariah yang telah

terpilih menjadi sampel penelitian.
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersifat kuantitatif.

2. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain).

3. Data bersifat panel yaitu gabungan dari time series (data hasil pengamatan

pada periode tertentu) dan cross section (data yang dikumpulkan dalam waktu

yang sama).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai langakah yang

paling utama dalam penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama daru penelitian

ini untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan

dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dimana data yang diperoleh

daru buku, jurnal, literatur, dan semua hal yang berkaitan dengan variabel

dalam penelitian, menggali teori-teori yang telah dikembangkan dalam bidang

ilmu tertentu, mencaru metode-metode penelitian serta teknik-teknik penelitian

yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian yang dipergunakan dengan cara

mengumpulkan data dan informasi melalui internet. Data yang diperoleh yaitu

laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dari masing-masing perbankan

umum syariah
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3.5 Definisi Konseptual variabel

Menurut Sugiyono (2012) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari

orang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mencari

pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya.

3.5.1 Hubungan Finance to Deposit Ratio (FDR) Dengan Profitabilitas

Likuiditas merupakasan besarnya dana yang likuid yang disediakan oleh bank

untuk memenuhi penarikan yang dilakukan oleh nasabah, baik penarikan dana

tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan kredit yang telah disetujui.

FDR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam mengeluarkan

kredit dari dana pihak ketiga yang terhimpun dalam bank. Standar yang digunakan

Bank Indonesia untuk rasio FDR suatu bank adalah 80% sampai dengan 110%.

Apabila angka rasio FDR suatu bank dibawah angka 80% maka bank tersebut

hanya dapat menyalurkan kredit dibawah standar yang telah ditetapkan Bank

Indonesia, sehingga semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas

bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi FDR maka laba bank yang

diperoleh bank akan meningkat, dengan asumsi bahwa bank tersebut mampu

menyalurkan kreditnya dengan efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Agustiningrum (2012) yang menyatakan bahwa Loan to Deposit

Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
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3.5.2 Hubungan Cadangan Kas Dengan Profitabilitas

Dalam menjalankan kegiatan operasi bank, tidak semua akan berjalan lancar.

Bank akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga, terutama berkaitan dengan kas.

Bank perlu memelihara cadangan kas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak

terduga. Menurut theory trade-off between liuidity and profitability, menjaga

posisi likuiditas dengan memperbesar cadangan kas akan mengakibatkan banyak

dana yang menganggur, sehingga tingkat profitabilitas bank menurun. Namun

bank dapat mengelola hal tersebut dengan melakukan manajemen aset dan pasiva.

Pengelolaan yang baik akan menghindari bank dari masalah likuiditas serta dapat

meningkatkan kegiatan perusahaan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap

profitabilitas bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Arif (2012) yang

menyatakan bahwa cadangan kas memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas

bank.

3.5.3 Hubungan Gap Likuiditas Dengan Profitabilitas

Dalam perbankan, sebagian aset didanai dengan deposito yang kemungkinan

dicairkan setiap saat (Arif , 2012). Hal tersebut akan mengakibatkan mismatch

antara aset dan kewajiban. Semakin besar kesenjangan antara aset dan kewajiban,

maka akan timbul gap likuiditas. Gap likuiditas akan berpengaruh pada risiko

likuiditas. Semakin tinggi gap likuiditas maka semakin tinggi pula risiko likuiditas

yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas bank. Hal ini sesuai dengan hasil

penelitian Arif (2012), yang menyatakan bahwa gap likuiditas berpengaruh

negatif terhadap profitabilitas bank.
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3.5.4 Hubungan Non Performing Finance (NPF) Dengan Profitabilitas

Berdasarkan teori antisipasi pendapatan, bank dapat menyalurkan kredit jangka

panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Pembayaran kredit akan menjadi sumber arus kas dan kebutuhan

likuiditas akan terpenuhi. Namun dalam menyalurkan kreditnya, bank sering

menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah tidak terbayarnya kredit yang

telah disalurkan tersebut. Apabila angka NPF suatu bank tinggi maka pembayaran

kredit yang diterima oleh bank akan terhambat, hal tersebut dapat memunculkan

risiko likuiditias, sehingga dapat menyebabkan turunnya profitabilitas bank. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningrum (2012) yang

menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Profitabilitas

Dalam penelitian ini profitabilitas perbankan merupakan variabel dependen.

Profitabilitas perbankan merupakan suatu kemampuan bank untuk memperoleh

laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Kinerja profitabilitas bank

dapat diukur dan dibandingkan dengan menggunakan rasio Return On Assets

(ROA) dan Return On Equity (ROE). Variabel profitabilitas perbankan dalam

penelitian ini menggunakan Return On Assets (ROA). ROA menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset

yang dimiliki (Kuncoro, 2007). Apabila ROA suatu bank semakin besar, maka

tingkat keuntungan bank akan semakin besar pula, dan sebaliknya. ROA dapat
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dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Surat Edaran BI No.

6/73/INTERN DPNP tanggal 24 Desember 2004) :

............ ............................(3.1)

3.6.2 Finance to Deposit Ratio (FDR)

FDR menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana

pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. FDR merupakan rasio antara jumlah

pembiayaan yang diberikan terhadap jumlah total dana pihak ketiga dan modal.

Jumlah pembiayaan yang diberikan merupakan jumlah pembiayaan yang

diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank). Dana pihak ketiga

mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank). Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran BI No.12/11/DPNP/2010) :

............................(3.2)

3.6.3 Cadangan Kas

Cadangan kas adalah dana cadangan yang tersedia dalam bank yang digunakan

untuk memenuhi kebutuhan tidak teduga berkaitan dalam menjaga keselamatan

bank. Pada penelitian ini, cadangan kas terdiri dari total kas dan setara kas. Kas

dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan

penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Kas dan setara kas merupakan

dana cadangan primer bagi bank. Variabel cadangan kas dalam penelitian ini

diukur dengan menggunakan nilai logaritma natural dari totalitas kas. Untuk

mengukur besarnya cadangan kas digunakan formula (Anam, 2013) :

...........................(3.3)Cadangan kas = Ln (kas)

x 100%
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Gap likuiditas = Ln (gap likuiditas)

3.6.4 Gap Likuiditas

Gap likuiditas merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban yang jatuh

tempo pada periode tertentu. Analisis gap likuiditas merupakan proyeksi

kelebihan atau kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan kewajiban.

Aset yang jatuh tempo merupakan aset yang harus diterima atau diperoleh bank

pada waktu yang telah disepakati bersama, seperti piutang yang harus diterima

bank pada saat jatuh tempo. Sedangkan kewajiban yang jatuh tempo merupakan

kewajiban yang harus dibayar atau diselesaikan oleh bank pada waktu yang telah

disepakati bersama, seperti simpanan yang harus dibayarkan kepada nasabah pada

saat jatuh tempo.

Untuk menghitung gap likuiditas maka rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut (Islam & Chowdhury, 2009) :

Keteranga

NLG = Gap likuiditas bersih selama skala jatuh tempo tertentu

A = Aset yang jatuh tempo pada skala waktu tertentu

L = Kewajiban jatuh tempo pada skala waktu tertentu

Variabel gap likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai

logaritma natural dari total gap likuiditas. Untuk mengukur besarnya gap

likuiditas digunakan formula (Anam, 2013) :

..........................(3.4)

NLG = A - L
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x 100%

3.6.5 Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance (NPF) merupakan salah satu rasio yang menunjukkan

tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank syariah. Pembiayaan bermasalah

adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Variabel

NPF dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut

(Surat Edaran BI No.12/11/DPNP/2010) :

...................(3.5)

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Pengukuran

Profitabilitas
(Y)

Profitabilitas adalah kemampuan
menghasilkan laba selama
periode tertentu dengan
menggunakan aktiva atau modal,
baik modal secara keseluruhan
maupun modal asing.

Finance to
Deposit Ratio
(X1)

FDR merupakan rasio antara
jumlah pembiayaan yang
diberikan terhadap jumlah total
dana pihak ketiga dan modal.

x 100%

Cadangan
Kas
(X2)

Cadangan kas adalah dana
cadangan yang berbentuk tunai
yang digunakan untuk menjaga
keselamatan bank, baik jangka
panjang maupun jangka pendek

Cadangan kas = Ln (kas)

Gap
Likuiditas
(X3)

gap likuiditas  merupakan
kesenjangan jatuh tempo antara
aset dan kewajiban pada periode
tertentu

Gap likuiditas = Ln (gap likuiditas)

Non
Performing
Finance
(X4)

Non Performing Finance (NPF)
merupakan salah satu rasio yang
menunjukkan tingkat pembiayaan
bermasalah pada bank syariah

x 100%
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3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi, untuk dijadikan sebuah kesimpulan agar mudah dipahami. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) teknik analisis data dalam penelitian

kuantitatif ini menggunakan dua statistik untuk analisis, yaitu statistik deskriptif

dan statistik interfensial, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan

analisis data statistik deskriptif.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012) statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat untuk melakukan

generalisasi. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan data dan

meringkas data yang diobservasi. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan

mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan

prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dua nilai dengan

membandingkan rata-rata data populasi dan sampel. Analisis statistik deskriptif

dilakukan untuk melihat karakteristik data dalam penelitian. Statistik deskriptif

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data mengenai variabel

independen, yaitu Finance to Deposit Ratio, Cadangan Kas, Gap Likuiditas, dan

Non Performing Finance. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini

adalah profitabilitas.
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3.7.2 Analisis Regesi Linear Berganda Model Data Panel

Menurut Winarno (2015) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan

hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen yang digunakan. Teknik analisis

regresi linier berganda model panel data digunakan untuk mengelola dan

membahas data yang telah peneliti peroleh dan untuk menguji semua hipotesis

yang telah diajukan oleh peneliti.  Peneliti menggunakan teknik analisis linier

berganda model panel data karena teknik analisis ini dapat menyimpulkan secara

langsung mengenai masing-masing variabel bebas yang digunakan baik secara

parsial maupun secara simultan. Teknik analisis regresi linier berganda pada

penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, cadangan kas,

dan gap likuiditas terhadap profitabilitas.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

.......(3.6)

Keterangan:

ROA = Proftabilitas (ROA)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

FDR = Finance to Deposit Ratio

Cad Kas = Cadangan Kas

Gap Likuiditas= Gap Likuiditas

NPF = Non Performing

E = Error
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Untuk membantu pengolahan data penelitian yang berbentuk data panel, maka

penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 10,0. Menurut Winarno (2015)

Eviews adalah program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistika

dan data ekonometrika. Eviews dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah

yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel. Menurut Winarno

(2015) untuk mengestimasi parameter model data panel terdapat beberapa teknik

yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Pooled Lest Square (PLS)

Dalam pengolahan panel data pendekatan yang paling sederhana adalah dengan

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang

berbentuk pool. Memasukkan variabel boneka (dummy variabel) merupakan cara

yang sering dilakukan untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter

yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu. Pendekatan

dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek

tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau disebut juga

Covariance Model.

Rumus estimasi dengan menggunakan pooled least square:

.....................(3.7)

Keterangan:

I = 1,2,…,N (dimana N adalah jumlah unit atau individu cross section)

t = 1,2,…,T (dimana T adalah jumlah periode waktunya)

= Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

= komponen error cross section
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2. Fixed Effect (FE)

Setiap objek mempunyai perbedaan, pada suatu waktu memiliki kemungkinan

berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model yang dapat

menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien

regresor sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lain, digunakan

variabel boneka (dummy). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka

(LSDV). Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap

tidak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off).

Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi

dari parameter yang diestimasi.

Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

...............(3.8)

Keterangan:

I = 1,2,…,N (dimana N adalah jumlah unit atau individu cross section)

t = 1,2,…,T (dimana T adalah jumlah periode waktunya)

α = Konstanta

= Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi

= error cross section

Model ini memiliki intercept persamaan yang tidak konstan atau terdapat

perbedaan pada setiap individu (data cross section) dari model di atas terlihat

bahwa sesungguhnya Fixed Effect Model (FEM) adalah sama dengan regresi yang

menggunakan dummy variabel bebas, sehingga dapat diestimasi dengan Ordinary
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Least Square (OLS) atau PLS. Nilai tersebut dibandingkan dengan Tabel F, jika

nilai hasil penghitungan lebih besar dibandingkan Tabel F, maka α tidak konstan

pada setiap I dan t, atau FEM lebih baik.

3. Random Effect (RE)

Pendekatan model Fixed effect dan model dummy untuk data panel menimbulkan

permasalahan hilangnya derajat bebas dari model. Bila model efek tetap atau

fixed effect model, perbedaan individu dan waktu dicerminkan lewat intercept,

maka  ada model efek random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error.

Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang

time series dan cross section. Terdapat dua komponen yang mempunyai

kontribusi pada pembentukan error, yaitu individu dan waktu maka random

error pada random effect model juga perlu diuraikan menjadi error untuk

komponen individu dan error untuk komponen waktu

Persamaan random effect model diformulasikan sebagai berikut (Winarno, 2009):

...............................(3.9)

Keterangan

= komponen error cross section

= komponen error time series

= komponen error gabungan
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Untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan teknik analisis regresi

berganda dalam mengolah dan membahas data yang sebelumnya telah diperoleh.

Teknik analisis berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing

variabel bebas secara parsial maupun secara simultan. Dalam menyelesaikan

masalah-masalah data yang berbentuk time series dan cross section program

Eviews 10,0 dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini

3.7.3 Pemilihan Model

Untuk memilih model yang tepat, pada Eviews 10,0 terdapat beberapa langkah

pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan Uji Chow dan Uji

Hausman. Uji Chow adalah pengujian F statistik untuk memilih apakah model

yang digunakan Pooled Least Square (PLS) atau Fixed Effect. Uji Hausman

adalah uji untuk memilih model fixed effect atau random effect.

Berikut adalah penjelasan tentang Uji Chow dan Uji Hausman:

a. Uji Chow

Uji Chow atau signifikan fixed effect (uji F) merupakan pengujian yang dilakukan

untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik

dari model regresi data panel dengan pooled least square. Chow-test dilakukan

dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan Chi

Square hitung lebih besar dari Chi Square tabel. Dimana Chi Square hitung dapat

dihitung menggunakan rumus berikut:

............................(3.10)
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Keterangan:

RRSS = Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

pooled least square atau common intercept).

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of Square

Residual yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode

fixed effect)

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K = Jumlah variabel penjelas

Di atas merupakan perhitungan menggunakan rumus, sedangkan untuk

menentukan menggunakan tabel menurut Prasanti dkk (2015) dapat

menggunakan perhitungan menggunakan degree of freedom (df). Dimana degree

of freedom (df) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

df = (n-1, nt-n-k) .................................................(3.11)

Keterangan:

df = degree of freedom

n = jumlah perusahaan (cross section)

t = jumlah time series

k = jumlah variabel independen penelitian.

Dasar pengambilan keputusan menggunakan Chow-test atau Likelihood ratio test,

yaitu:

1. Jika nilai Chi Square statistik > Chi Square tabel = H0 ditolak, maka

menggunakan model Fixed Effect dan pengujian dilanjutkan dengan Uji

Hausman

2. Jika nilai Chi Square statistik < Chi Square tabel = H0 diterima, maka

menggunakan model Pooled Least Square.
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Dasar pengambilan keputusan signifikan antara lain:

1. Jika probabilitas Cross section dan Chi Square > 0,05 maka H0 diterima,

artinya pengujian menggunakan teknik data panel dengan model pool

(common effect) dan pengujian terhenti sampai hasil itu.

2. Jika probabilitas Cross section dan Chi Square < 0,05 maka H0 ditolak,

artinya teknik data panel yang digunakan adalah model fixed effect yang

kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect.

Statistik uji hausman dapat dihitung dengan df = k, dimana k adalah jumlah

variabel independen dalam penelitian.  Rumus untuk uji Hausman, yaitu:

..................(3.12)

Keterangan:

W = Nilai tes Chi-square hitung

Formulsi Hipotesis:

H0 = Random Effect

H1 = Fixed Effect

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman yaitu:

1. Jika hasil uji statistik Hausman < Chi Square tabel, maka H0 diterima.

2. Jika hasil uji statistik Hausman > Chi Square tabel, maka H0 ditolak.

Dasar pengambilan keputusan signifikan yaitu:

1. Jika probabilitas yang diperoleh > dari 0.05 maka model yang tepat untuk

digunakan adalah random effect.

2. Jika nilai probabilitas yang diperoleh < (0.05) maka model yang tepat untuk

digunakan adalah fixed effect.
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3.8 Pengujian Hipotesis

Secara statistik dapat diukur nilai statistic t, nilai statistic F dan koefisien

determinasinya. Suatu perhitungan statistic disebut signifikan secara statistic

apabila nilai uji yang dikehendaki berada dalam daerah dimana H0 ditolak. H0

yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial

maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya dapat di katakana

signifikan jika nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.

3.8.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Uji t merupakan jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengukur

seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel

dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan sebesar 95%

dan tingkat kesalahan sebesar 5%.

Derajat keabsahan yang digunakan adalah df= (n-k-1), taraf ini yang akan

digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Nilai t dapat dirumuskan

sebagai berikut:

.............................................(3.13)

Keterangan:

X = Rata-rata hitung sampel

= Rata-rata hitung populasi

S = Standar deviasi sampel

n = Jumlah sampel
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Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika t hitung < t tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh

tidak signifikan terhadap variable dependen yang artinya H0 diterima.

Jika t hitung > t tabel, maka variabel independen secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen y ang artinya H0 ditolak.

b. Berdasarkan nilai probabilitas dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika probabilitas< 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

3.8.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji-F)

Uji statistik F merupakan jenis pengujian statistik yang digunakan untuk

mengukur seberapa juah pengaruh semua variabel independen secara simultan

terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan tingkat keyakinan sebesar

95% dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Derajat bebas pembilang yang digunakan

adalah df1= (k-1), dan drajad bebas penyebut yang digunakan adalah df2= (n-k).

K merupakan banyaknya koefisien model regresi linier yang digunakan dalam

penelitian dan n merupakan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Uji

statistik F digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel Finance to

Deposit Ratio (FDR), Non Performing Finance (NPF), cadangan kas, dan gap

likuidiita t secara simultan terhadap profitabilitas perbankan umum syariah

periode 2013-1017. Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut:

........................................(3.14)
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Keterangan:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

= Koefisien determinasi

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan:

a. Jika F hitung< F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh

tidak signifikan terhadap variabel dependen yang artinya H0 diterima.

Jika F hitung> F tabel, maka variabel independen secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen yang artinya H0 ditolak.

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima.

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.

3.8.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunaka untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap

jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan

satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena
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itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam

model. Rumus koefisien determinasi adalah:

.................(3.15)

Keterangan:

= Koefisien determinan

= Koefisien regresi variabel dependen

= Variabel dependen

y = Variabel independen

Tabel 3.3 Pedoman Untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00-0,199 Sangat Rendah
0,20-0,399 Rendah
0,40-0,599 Sedang
0,60-0,799 Kuat
0,80-1,000 Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2012)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang

pengaruh struktur FDR, cadangan kas, gap likuiditas dan NPF terhadap

Profitabilitas studi pada perbankan umum syariah periode tahun 2013-2017, maka

peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Variabel FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan dan positif

terhadap profitabilitas.

2. Variabel cadangan kas secara parsial berpengaruh signifikan dan positif

terhadap profitabilitas.

3. Variabel gap likuiditas secara parsial berpengaruh tidak signifikan positif

terhadap profitabilitas.

4. Variabel NPF secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap

profitabilitas.

5. Variabel FDR, cadangan kas, gap likuiditas, dan NPF secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
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5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan hasil pengujian dan

analisis yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi

perbankan dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan memperhatikan

faktor FDR yang efektif namun tidak mengabaikan besarnya faktor NPF,

penyediaan cadangan yang kas yang tepat, dan memperhatikan gap likuiditas

harus senantiasa memiliki nilai positif (lebih besar nilai aset jatuh tempo dari

pada hutang jatuh tempo) agar profitabilitas perbankan meningkat.

2. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur nasabah dalam sebelum melakukan

simpanan atau pinjaman, sehingga diharapkan menjadi nasabah yang cermat

dan teliti.

3. Bagi Akademisi

Penelitian selanjutnya untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan

penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya dengan cara

menambah variabel yang berkaitan dengan profitabilitas, menambah periode

waktu yang digunakan dalam penelitian dan tidak terfokus pada perbankan

syariah agar hasil yang didapatkan lebih maksimal.
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