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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai

financial intermediary. Mengingat bank memilki fungsi sebagai financial

intermediary, maka bank dituntut untuk menjaga kinerjanya agar bank memperoleh

kepercayaan dari masyarakat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka

fungsi bank sebagai agent of development dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, peningkatan lapangan kerja serta kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank akan terwujud apabila bank mampu

meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan demikian berarti bank dituntut

untuk meningkatkan kesehatannya dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melaksanakan

kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua

kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang

berlaku (Susilo, dkk, 2000). Tingkat kesehatan bank merupakan suatu nilai yang

harus dipertahankan oleh tiap bank. Hal ini disebabkan karena baik buruk tingkat

kesehatan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pihak-pihak yang

berhubungan dengan bank yang bersangkutan seperti investor, pemerintah, Bank
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Indonesia, dan masyarakat umum. Selain itu tingkat kesehatan bank juga penting

artinya bagi bank untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya,

sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan, yang pada

akhirnya akan dapat menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan.

Oleh karena bank merupakan industri yang dalam menjalankan kegiatan

operasinya sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat maka tingkat kesehatan

bank perlu terus dipelihara. Salah satu indikator tingkat kesehatan bank adalah

laporan keuangan bank yang dipublikasikan di media massa yang meliputi informasi

tentang posisi keuangan, kinerja, dan aliran kas bank. Laporan keuangan merupakan

sumber informasi yang menunjukkan posisi dan operasi perusahaan dalam

melaksanakan tujuan yang hendak dicapainya. Informasi keuangan pada umumnya

dipertimbangkan untuk mengurangi ketidakpastian para pemakai laporan keuangan

dalam mengambil keputusan, oleh karena itu laporan keuangan yang dipublikasikan

bank secara rutin harus mencakup informasi keuangan yang dapat digunakan untuk

membuat keputusan ekonomi.

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami informasi

tentang laporan keuangan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan

intepretasi rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan (Lesmana, 2008).

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pemerintah, dan para

pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan

tidak terkecuali perusahaan perbankan. Dalam menilai kinerja perusahaan perbankan,
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umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets,

Management, Earnings, Liquidity). Kelima aspek tersebut dinilai dengan

menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan

bermanfaat dalam menilai kondisi kesehatan perbankan, memprediksi kelangsungan

usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat (Chen, 1981 sebagaimana dikutip

oleh Wilopo, 2001). CAMEL tidak sekedar mengukur tingkat kesehatan bank, tetapi

juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan memprediksi

kebangkrutan bank (Payamata dan Machfoedz, 1999:56). Indikator-indikator rasio

CAMEL yang digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan bank adalah Capital

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Pemenuhan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (Pemenuhan PPAP), Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO), NIM (Net Interest Margin), Return on Assets

(ROA), ROE (Return On Equity), Loan to Deposits Ratio (LDR).

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif

atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu

bank, seperti tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.26/23/KEP/DER tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank (BI, 1993). Di Indonesia, penetapan CAMEL sebagai indikator

penilaian kesehatan bank tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Tata Cara Penilaian Kesehatan

Bank. Penetapan tersebut kembali dikukuhkan dengan dikeluarkan peraturan baru
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yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April

1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang kemudian

dirubah dengan SK DIR BI No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata

Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan dirubah lagi dengan Peraturan

Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum yang menyebutkan bahwa kesehatan dari sebuah bank dapat dinilai dengan

metode CAMEL.

Hasil penilaian kesehatan terhadap suatu bank yang menggunakan alat

analisis CAMEL yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia dapat dimanfaatkan

secara langsung oleh bank itu sendiri, pemilik modal, pengelola ataupun masyarakat,

serta dapat digunakan untuk menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yang

dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Namun demikian,

laporan hasil perhitungan kesehatan bank versi Peraturan Bank Indonesia umumnya

tidak dipublikasikan, mengingat kerahasiaan bank yang hanya akan diketahui oleh

pihak internal Bank Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi terkait dengan pengukuran

aspek manajemen umum dan manajemen risiko yang pengukurannya sangat kualitatif

yaitu terkait 250 pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak manajemen bank.

(Dendawijaya, 2001). Keadaan tersebut menjadikan beberapa penelitian

menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan didasarkan pada formula yang

ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai pengganti pengukuran aspek manajemen

yang diukur dengan BOPO dan NIM.
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BOPO digunakan sebagai proxy pengukuran aspek manajemen dikarenakan

dengan semakin rendahnya BOPO menunjukkan manajemen mampu mengendalikan

biaya operasi yang dihadapi oleh pihak manajemen dalam rangka mempertahankan

ataupun meningkatkan pendapatan operasional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

pasar. Sedangkan, NIM digunakan sebagai proxy pengukuran aspek manajemen

dikarenakan dengan semakin tingginya NIM menunjukkan manajemen mampu

mencari alternatif-alternatif sumber dana dari masyarakat yang paling

menguntungkan (berbiaya rendah) serta mampu menyalurkan dana pada aktiva-aktiva

produktif yang paling menguntungkan (berpendapatan tinggi). Dengan pengukuran

rasio-rasio keuangan versi Bank Indonesia tersebut, Ratnasari, 2006 sebagaimana

dikutip oleh Lesmana, 2008 berusaha memprediksi tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan versi Bank Indonesia selama periode

2005-2008 terjadi perubahan tingkat kesehatan bank umum konvensional di

Indonesia. Perubahan tingkat kesehatan bank umum konvensional selama periode

2005-2008 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perubahan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional di Indonesia

Versi Bank Indonesia
Tahun 2005-2008

(dalam persen)

JumlahTingkat
Kesehatan Bank 2005 2006 Perubahan

2005-2006
2007 Perubahan

2006-2007
2008 Perubahan

2007-2008
Tidak Sehat 0 0 0 0 0 0 0
Kurang Sehat 7.95 3.41 -4.54 4.54 1.13 2.27 -2.27
Cukup Sehat 17.05 21.59 4.54 19.32 -2.27 21.59 2.27
Sehat 75 75 0 76.14 1.14 76.14 0
Jumlah 100 100 100 100
Sumber: Bank Indonesia, 2005-2008
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Selain itu, tingkat kesehatan bank juga secara rutin dipublikasikan oleh

majalah Infobank. Dengan publikasi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi investor

untuk kepentingan investasinya pada lembaga keuangan perbankan. Berdasarkan

sumber dari majalah Infobank selama periode 2005-2008 terjadi perubahan tingkat

kesehatan bank dari beberapa bank umum konvensional di Indonesia. Perubahan

jumlah tingkat kesehatan bank umum konvensional selama periode 2005-2008 dapat

dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Perubahan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional di Indonesia

Tahun 2005-2008
Versi Infobank
(dalam persen)

JumlahTingkat
Kesehatan

Bank 2005 2006
Perubahan
2005-2006

2007
Perubahan
2006-2007

2008
Perubahan
2007-2008

Tidak Sehat 3.41 3.41 0 1.14 -2.27 1.14 0

Kurang Sehat 5.68 7.96 2.28 9.09 1.13 6.82 -2.27

Cukup Sehat 13.64 10.23 -3.41 12.5 2.27 18.18 5.68

Sehat 77.27 78.4 1.13 77.3 -1.13 73.86 -3.41

Jumlah 100 100 100 100

Sumber:Infobank, 2005-2008

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 terlihat bahwa penilaian tingkat kesehatan

bank berdasarkan rasio keuangan versi Bank Indonesia dengan penilaian tingkat

kesehatan bank versi Infobank memungkinkan adanya perbedaan tingkat kesehatan

bank serta pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

menjadi fenomena menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai

penilaian tingkat kesehatan bank.
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Hasil penelitian mengenai pengaruh CAR terhadap kesehatan bank

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005),

Aryati dan Manao (2002) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu pula penelitian Tarmizi dan

Kusuno (2003), Herliansyah, Syafrudin, dan Didik (2002), serta Murtanto dan

Arfiana (2002) juga menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kebangkrutan bank. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Aryati dan

Balafif (2007), Nasser dan Aryati (2000) yang menunjukkan CAR tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Herdiningtyas (2005)

memperlihatkan hasil bahwa rasio BOPO memiliki pengaruh yang sigifikan terhadap

tingkat kesehatan bank. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Manao

(2002) serta Nasser dan Aryati (2000) memperlihatkan hasil bahwa rasio BOPO tidak

memilki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu pula

menurut penelitian Achmad dan Kusuno (2003), Herliansyah, Syafrudin, dan Didik

(2002), serta Murtanto dan Arfiana (2002) juga memperlihatkan hasil bahwa rasio

BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.

Hasil penelitian yang dilakukan Almilia dan Herdiningtyas (2005)

menyimpulkan bahwa rasio NIM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank. Di lain pihak, penelitian Aryati dan Balafif (2007) menyimpulkan
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bahwa rasio NIM tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank.

Penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Aryati dan Manao (2002)

menunjukkan hasil bahwa rasio ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank. Begitu pula penelitian Achmad dan Kusuno (2003)

menunjukkan bahwa rasio ROA juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebangkrutan bank. Di lain pihak, menurut penelitian Aryati dan Balafif (2007),

Nasser dan Aryati (2000) menunjukkan hasil bahwa rasio ROA tidak memilki

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Selain itu, menurut

penelitian Herliansyah, Syafrudin dan Didik (2002), Murtanto dan Arfiana (2002)

juga menunjukkan bahwa rasio ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kegagalan bank.

Menurut penelitian Juniarsi dan Suwarno ( 2005) menunjukkan bahwa rasio

ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegagalan bank. Di lain

pihak, penelitian Nasser dan Aryati (2000), Almilia dan Herdiningtyas (2005), serta

Aryati dan Balafif (2007) yang menyimpulkan bahwa rasio ROE tidak memilki

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu pula penelitian

Wilopo (2001) yang menunjukkan bahwa rasio ROE juga tidak memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.

Penelitian yang dilakukan Achmad dan Kusuno (2003) menunjukkan hasil

bahwa LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.
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Sedangkan menurut penelitian Murtanto dan Arfiana (2002) menunjukkan hasil

bahwa LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Nasser dan Aryati (2000), Aryati dan

Manao (2002), Almilia dan Herdiningtyas (2005), serta Aryati dan Balafif (2007)

juga menunjukkan hasil bahwa LDR tidak memilki pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berbeda dengan peneltian terdahulu

dalam hal periode yang diamati, variabel yang digunakan serta mencoba

membandingkan tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia versus Infobank. Oleh

karena itu judul penelitian ini adalah “Rasio Keuangan Versi Bank Indonesia

Versus Infobank pada Bank Umum Konvensional di Indonesia Tahun 2005-

2008 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Tingkat kesehatan suatu bank perlu diawasi dan dijaga agar terus bertahan.

Selain itu, juga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga kinerja

bank dapat berjalan lancar. Penelitian ini berfokus pada analisis rasio keuangan versi

Bank Indonesia serta rasio keuangan versi Infobank dan analisis apakah terdapat

perbedaan rasio keuangan versi Bank Indonesia versus Infobank. Analisis dilakukan

untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum konvensional di Indonesia pada
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periode 2005-2008, sehingga pihak investor dapat mengetahui kondisi kesehatan

bank yang bersangkutan sehingga berguna untuk pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan perhitungan rasio keuangan versi Bank Indonesia selama periode

2005-2008 terjadi perubahan tingkat kesehatan bank umum konvensional di

Indonesia. Perubahan tingkat kesehatan bank umum konvensional selama periode

2005-2008 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3
Perubahan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional di Indonesia

Versi Bank Indonesia
Tahun 2005-2008

(dalam persen)

JumlahTingkat
Kesehatan Bank 2005 2006 Perubahan

2005-2006
2007 Perubahan

2006-2007
2008 Perubahan

2007-2008
Tidak Sehat 0 0 0 0 0 0 0
Kurang Sehat 7.95 3.41 -4.54 4.54 1.13 2.27 -2.27
Cukup Sehat 17.05 21.59 4.54 19.32 -2.27 21.59 2.27
Sehat 75 75 0 76.14 1.14 76.14 0
Jumlah 100 100 100 100

Sumber: Bank Indonesia, 2005-2008

Selain itu, dalam majalah Infobank secara rutin dipublikasikan rasio keuangan

(Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Pemenuhan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Pemenuhan PPAP), Biaya Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), NIM (Net Interest Margin), Return on

Assets (ROA), ROE (Return On Equity), Loan to Deposits Ratio (LDR)) dan hasil

penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio-rasio keuangan tersebut. Publikasi

tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat maupun pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai kondisi bank. Berdasarkan sumber dari majalah

Infobank selama periode 2005-2008 terjadi perubahan tingkat kesehatan bank dari
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beberapa bank umum konvensional di Indonesia. Perubahan jumlah tingkat kesehatan

bank umum konvensional selama periode 2005-2008 dapat dilihat pada tabel 1.4 di

bawah ini:

Tabel 1.4
Perubahan Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional di Indonesia

Tahun 2005-2008
Versi Infobank
(dalam persen)

JumlahTingkat
Kesehatan Bank

2005 2006
Perubahan
2005-2006

2007
Perubahan
2006-2007

2008
Perubahan
2007-2008

Tidak Sehat 3.41 3.41 0 1.14 -2.27 1.14 0

Kurang Sehat 5.68 7.96 2.28 9.09 1.13 6.82 -2.27

Cukup Sehat 13.64 10.23 -3.41 12.5 2.27 18.18 5.68

Sehat 77.27 78.4 1.13 77.3 -1.13 73.86 -3.41

Jumlah 100 100 100 100

Sumber: Infobank, 2005-2008

Berdasarkan tabel 1.3 dan tabel 1.4, terlihat bahwa penilaian tingkat kesehatan

bank berdasarkan rasio keuangan versi Bank Indonesia dengan penilaian tingkat

kesehatan bank versi Infobank memungkinkan adanya perbedaan tingkat kesehatan

bank serta pengaruh rasio keuangan tersebut terhadap tingkat kesehatan bank.

Dengan adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kekurangpercayaan investor

atas publikasi informasi kesehatan bank versi Infobank. Oleh karena itu, investor

harus hati-hati dalam mengambil keputusan investasi dengan melakukan perhitungan

ulang tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia.

Berdasarkan uarian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut

dan dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
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1. Apakah rasio keuangan (Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan

(NPL), Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Pemenuhan

PPAP), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), NIM (Net

Interest Margin), Return on Assets (ROA), ROE (Return On Equity), Loan to

Deposits Ratio (LDR)) versi Bank Indonesia berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan bank?

2. Apakah rasio keuangan (Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan

(NPL), Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Pemenuhan

PPAP), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), NIM (Net

Interest Margin), Return on Assets (ROA), ROE (Return On Equity), Loan to

Deposits Ratio (LDR)) versi Infobank berpengaruh terhadap tingkat kesehatan

bank?

3. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan

versi Bank Indonesia versus Infobank?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.
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2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank

versi Infobank.

3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank

berdasarkan rasio keuangan versi Bank Indonesia versus Infobank.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Manajemen Bank

Membantu menentukan faktor-faktor yang dapat dijadikan pedoman

dalam menilai tingkat kesehatan bank.

2. Bagi para pemakai laporan keuangan (pemegang saham/ investor) dan

manajer perbankan khususnya

Dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan (decission making)

dan kebijakan bisnis (policy) yang berkaitan dengan perbankan maupun

investasi.

3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai pembanding hasil riset penelitian yang berkaitan

dengan penilaian tingkat kesehatan bank, caranya dengan mengacu dan

memenuhi saran penelitian terdahulu dan pembanding untuk penelitian-

penelitian selanjutnya dengan perbedaan-perbedaan baik variabel-variabel

yang ada, sampel, masa penelitian, dan sebagainya.
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1.4 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika

penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa yang menjelaskan

teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan

penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori yang

digunakan dalam analisa penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan variabel

penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang

digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, dan

metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil

pengujian sampel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang diskriptif obyek penelitian,

analisis data dan pembahasannya.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan

analisis data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Fundamental

Teori fundamental adalah teori yang didasarkan pada fundamental ekonomi

suatu perusahaan (Http://id.wikipedia.org/wiki/teori_fundamental). Teori ini

menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar

berpendapat teori fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam

memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Pada dasarnya,

tujuan teori fundamental adalah membandingkan kinerja keuangan sebuah

perusahaan terhadap:

1. Kinerja perusahaan pesaing dalam satu sektor industri.

2. Kinerja keuangan masa lalu perusahaan itu sendiri.

(http://www.infovesta.com/roller/penjelasan/entry/teori_sektor_fundamental)

Salah satu aspek penting dari teori fundamental adalah analisis laporan

keuangan, karena dari situ dapat diperkirakan keadaan, atau posisi dan arah

perusahaan (Http://coki002.wordpress.com/teori-fundamental/). Laporan keuangan

yang dianalisa adalah:
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1. Laporan keuangan yang menggambarkan harta, utang, dan modal yang dimiliki

perusahaan pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan ini disebut neraca.

2. Laporan keuangan yang menggambarkan besarnya pendapatan, beban–beban,

pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. Laporan keuangan

ini disebut Laporan Laba Rugi.

Rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis keadaan keuangan dan kemampuan

perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis rasio laporan keuangan:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari:

1. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar

Curent Ratio = Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar

2. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tertentu (yang

relatif lebih likuid)

Quick Ratio = Aktiva Lancar – Persediaan / Kewajiban Lancar

3. Cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan kas dan bank.

Cash Ratio = Kas + Bank / Kewajiban Lancar
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b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam

memperoleh keuntungan, yangterdiri dari:

1. Gross profit margin digunakan untuk mengukur tingkat laba kotor terhadap

penjualan bersih perusahaan

Gross Profit Margin = Laba Bruto / Penjualan Bersih

2. Operating profit margin digunakan untuk mengukur tingkat laba usaha /

operasional terhadap penjualan bersih perusahaan

Operating Profit Margin = Laba Usaha / Operasi Penjualan Bersih

3. Net profit margin digunakan untuk mengukur presentase laba bersih (setelah

pajak) terhadap penjualan bersih perusahaan

Net Profit Margin = Laba Bersih setelah Pajak / Penjualan Bersih

4. Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya.

ROA = Laba Bersih setelah Pajak / Rata – Rata Aktiva Tetap

c. Rasio Pengungkit

Rasio pengungkit digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka panjang serta menilai sampai sejauh mana sumber

pembiayaan perusahaan berasal dari pinjaman, yang terdiri dari:
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1. Debt ratio digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang sebagai

sumber pembiayaan aktiva perusahaan.

Debt Ratio = Total Kewajiban / Total aktiva

2. Debt equity ratio digunakan untuk membandingkan sumber pembiayaan yang

berasal dari modal pemegang saham.

Debt Equity Ratio = Total Kewajiban / Total Modal

3. Leverage ratio digunakan untuk mengukur jumlah dari aktiva perusahaan

terhadap modal pemegang saham.

Leverage Ratio = Total Aktiva / Modal pemegang Saham

d. Rasio Pasar

Rasio pasar digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan melalui basis per

saham, yang terdiri dari:

1. Earning per share digunakan untuk menghitung penghasilan bersih yang

diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan.

EPS = Laba Bersih setelah Pajak – Dividen Saham Preferen Total Saham

yang Diterbitkan

2. Dividen yield digunakan untuk mengukur jumlah dividen per saham relatif

terhadap harga pasar yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Dividen Yield = Dividen per Saham / Harga Pasar Saham

3. Price earning ratio (P / E ) digunakan untuk mengukur jumlah investor untuk

dibayar dari pendapatan perusahaan.
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P / E = Harga Pasar per Lembar Saham Biasa / Earning per Share

4. Dividen per saham digunakan untuk menghitung jumlah dividen yang

diperoleh untuk setiap saham yang diinvestasikan.

Dividen per Saham = Total dividen dalam Satu Tahun / Total Saham yang

Diterbitkan.

2.1.2 Rasio Keuangan untuk Perbankan

Prastowo (1995) mengartikan rasio sebagai pengungkapan hubungan

matematik suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau perbandingan antara suatu pos

dengan pos lainnya. Rasio keuangan sangat penting bagi analis eksternal yang

menilai suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diumumkan. Penilaian

ini meliputi masalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi manajemen, dan

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu rasio keuangan berguna

bagi analis internal untuk membantu manajemen membuat evaluasi tentang hasil-

hasil operasi perusahaan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan menghindari

keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Suatu rasio akan lebih bernilai

bila rasio tersebut diperbandingkan dengan suatu standar (Lewder, 1989). Menurut

Mott (1996) rasio merupakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan

perusahaan dan dihubungkan bersama-sama sebagai suatu prosentase atau fungsi,

sehingga pada akhirnya terlihat bahwa rasio ini berkaitan dengan pengukuran input

dan output. Pada akhirnya perlu diingat bahwa dalam penyusunan laporan keuangan
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dipergunakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim dipakai, berbagai asumsi dan

taksiran yang subyektif, sehingga hal ini merupakan batasan-batasan yang harus

disadari di dalam memnfaatkan rasio keuangan.

Pankoff dan Virgill (1970) mengemukakan bahwa manfaat laporan keuangan

tidak dapat diukur hanya keakuratannya dalam mencerminkan kondisi keuangan

perusahaan pada masa lau tetapi juga harus diukur manfaatnya dalam memprediksi

kondisi keuangan perusahaan pada masa yang akan datang. Pankoff dan Virgill juga

mengemukakan bahwa laporan keuangan bermanfaat sebagai input dalam

pengambilan keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan dalam mempengaruhi

keputusan investor telah diuji oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian yang paling

banyak digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan kandungan

informasi adalah hasil penelitian yang dilakukan Ball dan Brown (1968). Sejak saat

itu pengguna informasi akuntansi meyakini bahwa informasi akuntansi mempunyai

information content. Suatu informasi akuntansi dikatakan mempunyai kandungan

informasi jika informasi tersebut mempunyai pengaruh atas keputusan yang diambil

pemakainya.

2.1.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan

operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan

baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Susilo, dkk,
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2000). Ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank dimaksudkan untuk dapat

dipergunakan sebagai:

a. Standar bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah

dilakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan

yang berlaku,

b. Standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara

individual maupun untuk industri perbankan secara keseluruhan (Dahlan Siamat,

1993).

Tingkat kesehatan perbankan penting artinya untuk meningkatkan efesiensi dalam

menjalankan usahanya, sehingga kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat

ditingkatkan dan untuk menghindari adanya potensi kebangkrutan.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem

penilaian tingkat kesehatan bank umum bahwa kesehatan suatu bank merupakan

kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat

pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Tingkat

kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh

terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melaui penilaian kuantitatif atau penilaian

kualitatif terhadap faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan

likuiditas. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan

proyeksi rasio keuangan bank. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor

yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan
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kepatuhan bank. Penilaian tersebut lazimnya diukur dengan menggunakan rasio

keuangan CAMEL. Penentuan tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio-rasio

keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Kuantitatif Faktor CAMEL

No. Faktor yang dinilai Komponen Bobot
1. Capital CAR 25%
2. Assets a. NPL

b. PPAP
25%
5%

3. Management a. BOPO
b. NIM

10%
15%

4. Earning a. ROA
b. ROE

5%
5%

5. Liquidity LDR 10%
Sumber : Bank Indonesia, 2004

Terhadap masing-masing komponen tersebut maka diberikan bobot yang

sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Pada tabel berikut

diperlihatkan ketentuan pembobotan berdasarkan ketetapan Bank Indonesia.

Berdasarkan nilai CAMEL secara keseluruhan maka dapat ditetapkan 4 (empat)

golongan tingkat kesehatan bank. Berikut penentuan predikat bank sesuai dengan

nilai kredit:

Tabel 2.2
Predikat Bank Sesuai Dengan Nilai Kredit

Nilai Kredit Predikat

81-100 Sehat
66-<81 Cukup Sehat
51-<66 Kurang Sehat
0-<51 Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia, 2004
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Dalam kamus perbankan (Institute Bankir Indonesia 1999), CAMEL adalah

aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang

berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur

obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas

lima kriteria yaitu: (1) modal, (2) aktiva, (3) manajemen, (4) pendapatan, (5)

likuiditas.

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio keuangan

dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank.

Komponen-komponen CAMEL dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Capital (Modal)

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan

bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana

layaknya sebuah badan usaha, maka modal bank harus dapat juga digunakan untuk

menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan

aktiva bank yang pada dasarnya berasal sebagian dari dana pihak ketiga atau

masyarakat (Muchdarsyah Sinungan, 1993). Menurut Dahlan Siamat modal bank

umum pada prinsipnya memiliki tiga macam fungsi utama yaitu: fungsi operasional,

fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Dari tiga fungsi utama tersebut, maka

fungsi modal bank dapat disimpulkan sebagai berikut:
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a. Untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi

insolvensi dan likuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan;

b. Untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, inventaris guna menunjang kegiatan

operasional dan aktiva tidak produktif lainnya;

c. Memenuhi ketentuan permodalan mínimum yaitu untuk menutupi kemungkinan

terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan

sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang

berarti;

d. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan

mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian.

Penilaian aspek capital ini dapat digunakan untuk mengetahui: (1) kecukupan

modal untuk membiayai kegiatan bank secara efisien, (2) kemampuan permodalan

untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak dapat dihindarkan , (3)

perubahan atas kekayaan bank (Muljono, 1998:12 sebagaimana dikutip oleh

Ratnasari, 2006).

Aspek ini diukur dengan menggunakan rasio kecukupan modal (Capital

Adequacy Ratio/CAR). Rasio ini berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang

diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana

dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan

penanaman dalam aktiva tetap dan investasi. CAR adalah rasio yang memperlihatkan
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seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal

sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti

dana masyarakat pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, capital adequacy

ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit

yang diberikan (Dendawijaya, 2001). CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset

bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR

semakin baik kondisi sebuah bank (Tarmizi Achmad dan Willyanto Kartiko Kusumo,

2003). Semakin besar rasio ini maka kesehatan bank akan semakin membaik karena

hal ini berarti modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang

timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko,

serta dapat digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aktiva tetap dan investasi.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Capital Adequacy Ratio (CAR) = x 100%

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian

kesehatan bank terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan

modal pelengkap. Dimana modal inti terdiri atas modal disetor, agio saham, cadangan

umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba/ rugi tahun lalu, laba/ rugi tahun berjalan,

Modal Bank

Total ATMR
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dan bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya

dikonsolidasikan; sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva

tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman

subordinasi. Disamping itu, ketentuan Bank Indonesia juga mengatur cara

perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR

yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank

dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing dan ATMR yang dihitung

berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening administratif bank

dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing. Lebih jelasnya perhitungan ATMR

dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini:
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Tabel 2.3
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

No. Keterangan Nominal Bobot
I. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

1. Aktiva Neraca (Rupiah dan Valas)

1.1 Kas xxx 0%
1.2 Emas dan mata uang emas xxx 0%
1.3 Giro pada Bank Indonesia xxx 0%
1.4 Tagihan pada bank lain xxx 20%
1.5 Surat berharga

a. SBI
b. SBPU yang diterbitkan bank sentral

SBPU yang diterbitkan pemerintah pusat
SBPU bank lain, pemerintah daerah
SBPU pihak swasta lainnya

c. Saham dan Obligasi
Diterbitkan bank lain/ perusahaan negara
Diterbitkan perusahaan lainnya

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

0%
0%
0%
0%

20%

20%
20%

1.6 Kredit yang diberikan kepada/ dijamin oleh:
a. Bank Sentral
b. Pemerintah Pusat
c. Bank lain, pemerintah daerah
d. Kredit pemilikan rumah
e. Pihak-pihak lainnya

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

0%
0%

20%
50%

100%

1.7 Penyertaan xxx 100%
1.8 Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) xxx 100%
1.9 Aktiva antar kantor (neto) xxx 100%
1.10 Rupa-rupa aktiva

a. Tagihan dalam rangka inkaso
b. Lainnya

xxx
xxx

100%
100%

1.11 Jumlah ATMR Aktiva Neraca xxx

2. Rekening Administratif

2.1 Fasilitas kredit yang belum digunakan
a. Yang disediakan bagi/ dijamin oleh:

 Bank Sentral

 Pemerintah Pusat

 Bank lain, pemerintah daerah

 Pihak-pihak lainnya
b. Dalam rangka kredit pemilikan rumah

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

0%
0%

10%
50%
25%

2.2 Jaminan bank
a. Dalam rangka L/ C atas permintaan:

 Bank sentral, pemerintah pusat xxx 0%
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 Bank lain, pemerintah daerah

 Pihak-pihak lainnya
b. Bukan kredit, bonds, atas permintaan:

 Bank sentral, pemerintah pusat

 Bank lain, pemerintah daerah

 Pihak-pihak lainnya
c. L/ C yang masih berlaku, atas permintaan:

 Bank sentral, pemerintah pusat

 Bank lain, pemerintah daerah

 Pihak-pihak lainnya

xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

20%
100%

0%
10%
50%

0%
4%

20%

2.3 Kewajiban membeli kembali aktiva bank xxx 100%
2.4 Posisi neto kontrak berjangka valas xxx 4%
2.5 Jumlah ATMR rekening administratif xxx

3 Jumlah ATMR (ATMR Aktiva Neraca + ATMR
Rekening Administratif)

xxx

II. Modal

1. Modal Inti

1.1 Modal disetor xxx

1.2 Aagio saham xxx

1.3 Cadangan umum xxx

1.4 Cadangan tujuan xxx

1.5 Laba ditahan xxx

1.6 Laba tahun lalu (50%) xxx

1.7 Rugi tahun lalu (100%) - /- xxx

1.8 Laba tahun berjalan (50%) xxx

1.9 Rugi tahun berjalan (100%) - /- xxx

1.10 Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan
keuangannya dikonsolidasi

xxx

1.11 Sub total xxx

1.12 Goodwill - / - xxx

1.13 Jumlah modal inti xxx

2. Modal Pelengkap

2.1 Cadangan revaluasi aktiva tetap xxx
2.2 Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan xxx
2.3 Modal kuasi xxx
2.4 Pinjaman subordinasi xxx
2.5 Jumlah modal pelengkap xxx
2.6 Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan

(maksimum 100% dari modal inti)
xxx

3. Jumlah Modal (1.13 + 2.6) xxx
III. Modal Minimum (8% x Jumlah Modal) xxx
IV. Kelebihan (kekurangan) modal xxx
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V. Rasio Modal: (II.3 : I.3) x 100% xxx
Sumber: Dendawijaya, 2001

Adapun penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.4
Kriteria Pengukuran Rasio CAR

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≥ 8%
Tidak Sehat < 8%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

b. Assets Quality (Kualitas Aset)

Assets Quality atau kualitas aset produktif adalah semua aset dengan maksud

untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Penilaian kualitas aset

dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank dan kecukupan manajemen

risiko kredit (Bank Indonesia, 2004). Aspek ini menunjukkan kualitas aset

sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan

investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank

dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitas

yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. Perbedaan tingkat

kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan mínimum

penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup risiko

kemungkinan kerugian terjadi (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono).

Bagi bank yang mempunyai tingkat kolektibilitas yang tinggi dan mempunyai

earning assets yang memadai maka kebutuhan modalnya dapat diperoleh dari laba
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usaha bank yang bersangkutan, yang akan berkembang secara kumulatif. Dan

sebaliknya apabila bank itu rugi terus-menerus maka ada kemungkinan pula

modalnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Assets quality terdiri atas: (1) kredit yang

diberikan bank dan telah dicairkan, (2) surat-surat berharga pasar uang atau surat

berharga pasar modal, (3) penyertaan saham, (4) tagihan pada bank lain

(Dendawijaya, 2001:144 sebagaimana dikutip oleh Ratnasari, 2006).

Aspek ini diukur dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) dan

Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Rasio NPL

menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit

bermasalah yang diberikan oleh bank. Bank dalam memberikan kredit harus

melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali

kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap

penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi

kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan peningkatan terhadap agunan

untuk memperkecil risiko kredit (Masyud Ali, 2004).

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula

risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian, apabila kondisi NPL

suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva

produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu
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bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit

yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit

bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kredit bermasalah
(Non Performing Loan) NPL = x 100%

Total Kredit

Adapun penilaian rasio NPL berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.5
Kriteria Pengukuran Rasio NPL

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≤ 6%
Tidak Sehat > 6%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank.

Sebagai sumber utama, pada asset ini juga terdapat risiko besar. Potensi kerugian

yang diakibatkan oleh buruknya tingkat kolektibilitas asset ini dapat membawa

kebangkrutan bank oleh karena itu bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan

Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna

menutupi risiko kemungkinan kerugian tersebut. Menurut Taswan (2003) bank wajib

membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko

kemungkinan kerugian. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari:
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1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva

produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat utang

pemerintah.

2. Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurang sebesar:

a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus,

b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi

dengan nilai agunan,

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi

dengan nilai agunan,

d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan

nilai agunan

Rasio pemenuhan PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam

menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib

dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah

semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib

dibentuk. Perhitungan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas

Aktiva Produktif yang berlaku. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pemenuhan PPAP = x 100%

PPAP yang Telah Dibentuk

PPAP Wajib Dibentuk
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Adapun penilaian rasio PPAP berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.6
Kriteria Pengukuran Rasio Pemenuhan PPAP

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≥ 100%
Tidak Sehat < 100%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

c. Management

Penilaian kualitas manajemen suatu bank dapat dilakukan dengan menghitung

rasio-rasio efesiensi usaha. Melalui rasio-rasio efesiensi usaha, tingkat efesiensi yang

telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan dapat diukur secara kuantitatif

(Ratnasari, 2006 sebagaimana dikutip oleh Lesmana, 2008). Manajemen yang

dimaksud disini menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk

mengindentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul

melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target.

Berdasarkan Pakfeb 1991, manajemen suatu bank diwajibkan mengelola banknya

dengan baik sesuai dengan peraturan di bidang perbankan yang berlaku agar bank

tersebut sehat (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Indiktor manjemen disini

dapat diartiakan sebagai kemapuan perusahaan perbankan dalam mengendalikan

operasinya ke dalam maupun ke luar, pengendalian operasi yang baik, memiliki

sistem dan memiliki prosedur yang jelas didukung dengan adanya sumber daya

manusia yang handal, kepemimpinan manajemen yang profesional.
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Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio Biaya Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interset Margin (NIM). Rasio

BOPO sering disebut rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan

operasonal. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai

perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat),

maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil

bunga (Dendawijaya, 2001).

Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, BOPO

diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasioanal.

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka

menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya

pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan

utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam

bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin

efesien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Menurut Dahlan

Siamat (1993), tingkat BOPO yang menurun menunjukkan semakin tinggi efesiensi

operasional yang dicapai bank, hal ini berarti semakin efesien aktiva bank dalam

menghasilkan keuntungan. Berdasarkan ketentuan BI, batas maksimum BOPO adalah

92%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
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BOPO = x 100%

Adapun penilaian rasio BOPO berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.7
Kriteria Pengukuran Rasio BOPO

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≤ 96%
Tidak Sehat > 96%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

Rasio Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan

pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga

dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan

bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Pendapatan Bunga Bersih
Net Interest Margin (NIM) = x 100%

Aktiva Produktif

Adapun penilaian rasio NIM berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
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Tabel 2.8
Kriteria Pengukuran Rasio NIM

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≥ 1.5%
Tidak Sehat < 1.5%
Sumber: Bank Indonesia,2004

d. Earning (Rentabilitas)

Aspek Earning digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dapat

menghasilkan pendapatan. Penilaian earning dimaksudkan untuk mengevaluasi

kondisi dan kemampuan earning atau rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan

operasional dan permodalan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earning) ini

meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung

ekspansi dan menutup risiko serta tingkat efesiensi;

2. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan fee

based income, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip

akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

Aspek ini diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) dan Return On

Equity (ROE). Análisis ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai

perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

Total asset yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah

dari asset-asset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga,
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penempatan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi ROA akan semakin baik, karena

untuk memperoleh ROA yang besar diperlukan adanya aktiva produktif yang

berkualitas dan manajemen yang solid. Selain itu, semakin tinggi ROA, semakin

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

ROA = x 100%

Adapun penilaian rasio ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.9
Kriteria Pengukuran Rasio ROA

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≥ 0.5%
Tidak Sehat < 0.5%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

Rasio ROE digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam

mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin

besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak

adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-

rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki bank, perhitungan modal

Laba Sebelum Pajak

Total Asset
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inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku. Rasio

ini dirumuskan sebagi berikut:

Laba setelah pajak
Return On Equity (ROE) = x 100%

Rata-rata ekuitas

Adapun penilaian rasio ROE berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Tabel 2.10
Kriteria Pengukuran Rasio ROE

Kriteria Hasil Rasio
Sehat ≥ 5%
Tidak Sehat < 5%

Sumber: Bank Indonesia, 2004

e. Liquidity

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya

deposito/simpanan oleh deposan/penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan

masyarakat berupa kredit (Taswan 2006:96). Analisis likuiditas ini dimaksudkan

untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu membayar utang-

utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi

permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Merkusiwati, 2007).

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen

sebagai berikut:

1. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan konsentrasi bentuk

pendanaan;
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2. Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan,

dan stabilitas pendanaan.

Pengaturan likuiditas terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi

kewajiban-kewajibannya yang harus segera dibayar (Kuncoro, 2002).

Aspek ini diukur dengan menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio

ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit

yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini,

semakin baik tingkat kesehatan bank untuk rentang 50%-100% karena kredit yang

disalurkan bank lancar sehingga membuat pendapatan bank semakin meningkat yang

nantinya akan meningkatkan kesehatan bank pula. Namun, jika LDR > 100% maka

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang

diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga

adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Rasio ini dirumuskan

sebagai berikut:

LDR = x 100%

Adapun penilaian rasio LDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain:

Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
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Tabel 2.11
Kriteria Pengukuran Rasio LDR

Kriteria Hasil Rasio
Sehat 50% < rasio ≤ 100%
Tidak Sehat > 100%
Sumber: Bank Indonesia, 2004

2.2 Penelitian Terdahulu

Etty M. Nasser dan Titik Aryati (2000) meneliti model analisis CAMEL untuk

memprediksi Financial Distress pada sektor perbankan yang Go Public. Penelitian

ini menggunakan sampel seluruh bank yang sudah go public yang terdiri dari 8 bank

sehat dan 9 bank gagal periode 1995-1998. Terdapat 13 variabel yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu CAR1, CAR2, ETA, RORA, ALR, NPM, OPM, ROA,

ROE, BOPO, PBTA, EATAR, dan LDR. Adapun model yang digunakan dalam

penelitian ini adalah univariat análisis dan multivariat diskriminan análisis. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan untuk data empat tahun

sebelum bangkrut adalah EATAR dan OPM, sedangkan variabel yang lain tidak

signifikan. Pengujian diskriminan menunjukkan variabel EATAR dan PBTA

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bank.

Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002) meneliti rasio keuangan sebagai

prediktor bank bermasalah di Indonesia. Sampel akhir sebanyak 89 bank swasta

nasional yang telah ditutup dalam bulan Maret 1999 dan bank swasta nasional yang

tetap beroperasi tanpa rekapitalisasi yang terdiri dari 29 bank yang gagal dan 60 bank
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yang sukses selama periode 1993 sampai 1997. Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini ada 7 variabel yaitu CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, Rasio

Kewajiban Bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar (LQ1), Rasio Kredit terhadap

Dana Yang Diterima (LQ2). Alat analisis yang digunakan yaitu uji univariat dan uji

multivariat dengan menggunakan linier discriminant analysis. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa CAR, RORA, ROA, rasio kewajiban bersih call money terhadap

aktiva lancar (LQ1), dan rasio kredit terhadap dana yang diterima (LQ2)

menunjukkan pengaruh yang signifikan antara bank yang sukses dan bank yang gagal

untuk data lima tahun sebelum gagal. Variabel yang lain yaitu NPM dan rasio biaya

operasional dan biaya operasional (BOPO) ternyata tidak signifikan. Sedangkan

untuk data satu tahun sebelum gagal ternyata variabel yang signifikan adalah rasio

biaya operasioanl terhadap pendapatan operasional (BOPO), rasio kewajiban bersih

call money terhadap aktiva lancar (LQ1), rasio kredit terhadap dana yang diterima,

ROA, dan RORA.

Titik Aryati dan Almalia dan Herdiningtyas (2005) meneliti analisis rasio

CAMEL terhadap prediksi kondisi bermasalah pada lembaga perbankan periode

2000-2002. Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 24 bank umum swasta

nasional yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia dalam kurun waktu 2000 –

2002 yang terdiri dari 16 bank kondisi tidak bermasalah dan 8 bank kondisi

bermasalah. Penelitian ini menggunakan variabel CAR, ATTM, APB, NPL,

PPAPAP, Pemenuhan PPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan LDR. Alat analisis yang
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digunakan yaitu uji Kolmogorov Smirnov untuk melakukan uji beda (non parametrik

atau parametrik) dan regression logistic. Hasilnya yaitu dari 11 rasio keuangan

CAMEL yaitu CAR, ATTM, APB, NPL, PPAP terhadap Aktiva Produktif,

Pemenuhan PPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, rasio yang memiliki perbedaan

yang signifikan antara bank-bank kategori bermasalah dan tidak bermasalah periode

2000 – 2002 adalah CAR, APB, NPL, PPAPAP, ROA, NIM, BOPO.

Titik Aryati dan Shirin Balafif (2007) meneliti analisis faktor yang

mempengaruhi tingkat keseahtan bank dengan regresi logit pada Bank Pemerintah,

Bank Swasta (Swasta Nasional dan Campuran), dan Bank Asing. Berdasarkan kriteria

dari Majalah Infobank diperoleh hasil sampel sebanyak 60 bank sehat dan 14 bank

tidak sehat selama periode 2005-2006. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

diantaranya CAR, NPL, NIM, ROA, ROE, LDR, dan Jenis Bank. Alat analisis yang

digunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya rasio NPL

yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas sehata dan tidak sehat

pada bank tersebut, sedangkan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, dan NIM

menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak ada pengaruh probabilitas bank

sehat dan tidak sehat.

Wilopo (2001) meneliti prediksi kebangkrutan bank. Sampel penelitian adalah

7 bank terlikuidasi dan 87 bank tidak terlikuidasi pada tahun 1996 serta 16 bank

terlikuidasi dan 70 bank yang tidak terlikuidasi pada tahun 1997. Penelitian ini

menggunakan dua alat análisis yaitu uji beda dan regresi logit. Variabel penelitian
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yang digunakan diantaranya rasio keuangan CAMEL (CAR, RORA, RCP, NRF,

PBAP, ROA, BMPK, FBS, GR, NPM, ROE, TBO, LDR), besaran (size) bank

(LnASSETS), dan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (KRLC, MNJ). Hasil

penelitian ini tidak mendukung hipótesis yang diajukan bahwa rasio keuangan model

CAMEL, besaran (size) bank serta kepatuhan terhadap Bank Indonesia dapat

digunakan untuk memprediksi kegagalan bank di Indonesia.

Yudhi Herliansyah, Moch Syafrudin, dan M. Didik Ardiyanto (2002) meneliti

model prediksi kebangkrutan bank go public dan bank non go public di Indonesia.

Sampel dalam penelitian ini adalah 28 bank go public yang terdiri dari 12 bank

bangkrut dan 16 bank sehat serta 71 bank non go public yang terdiri dari 24 bank

bangkrut dan 47 bank sehat periode 1996. Teknik análisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah uji normalitas data yaitu dengan Kolmogorov Smirnov Test, uji

univariat dan uji multivariat. Variabel penelitiannya adalah CAR, RORA, NPM,

ROA, ROA, BOPO, LK1, LK2, LNASS, KRLC, dan BMPK. Hasilnya menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara bank go public bangkrut dan bank

go public sukses yang dilihat dari rasio keuangan yaitu rasio CAR dan BMPK untuk

uji univariat dan LK2, LNASS, dan BMPK untuk uji multivariat. Pada bank non go

public perbedaan yang signifikan antara bank bangkrut dan bank sukses adalah rasio

CAR, LK2, LNASS, dan KRLC untuk uji univariat sedangkan untuk uji multivariat

adalah rasio CAR dan LK2.
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Murtanto dan Zeny Arfiana (2002) meneliti analisis laporan keuangan dengan

rasio CAMEL dan metode Altman untuk memprediksi tingkat kegagalan usaha bank.

Sampel yang digunakan yaitu Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Mega periode

1999-2000 dan variabelnya diantaranya CAR, BDR, ROA, BOPO, LDR, NCM, to

CA. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif rasio CAMEL

dan Z-score. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua jenis rasio yang paling

menentukan tingkat kegagalan usaha bank yaitu rasio kualitas aktiva produktif dan

rasio permodalan.

Tarmizi Achmad dan Willyanto Kartiko Kusuno (2003) meneliti analisis

rasio-rasio keuangan sebagai indikator dalam memprediksi potensi kebangkrutan

perbankan di Indonesia. Jumlah sampel akhir yaitu 25 bank yang terdiri dari 15 bank

tidak bangkrut dan 10 bank bangkrut selama periode 2000-2001. Alat analisis tang

digunakan yaitu regresi log. Penelitian ini menggunakan variabel CAR, RORA,

COM, ROA, dan LDR. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio-rasio CAR dan ROA

antara bank bangkrut berbeda secara signifikan dengan bank tidak bangkrut pada

periode satu tahun sebelum kebangkrutan. Namun pada rasio RORA, COM, dan LDR

tidak terdapat perbedaan signifikan antara bank bangkrut dan bank tidak bangkrut.

Untuk periode dua tahun sebelum kebangkrutan, hanya rasio ROA dan LDR yang

berbeda secara signifikan antara bank bangkrut dengan bank tidak bangkrut,

sedangkan rasio CAR, RORA, dan COM tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara bank bangkrut dan bank tidak bangkrut.
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Titis Juniarsi AS dan Agus Endro Suwarno (2005) meneliti rasio keuangan

sebagai prediksi kegagalan pada bankumum swasta nasional non devisa di Indonesia.

Jumlah sampel akhir yaitu 44 Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa tahun 1997-

2000. Alat analisis tang digunakan yaitu uji rank wilcoxon dan uji regresi log.

Penelitian ini menggunakan variabel CAR, RORA, RCP, NRF, PBAP, ROTA, FBS,

NPM, ROE, BOPO, LDR, SIZE, dan GR. Berdasarkan uji rank wilcoxon hasilnya

menunjukkan bahwa CAR, RORA, NRF, PBAP, ROTA, NPM, ROE, BOPO, LDR,

SIZE, dan GR berbeda secara signifikan antara bank yang survive dan bank yang

gagal, sedangkan RCP dan FBS tidak berbeda secara signifikan. Hasil uji regresi

logistik menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat prediksi

kegagalan bank.

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.12

sebagai berikut:



47

Tabel 2.12
Penelitian Terdahulu

No. Penelitian Variabel Alat analisis Hasil Penelitian
1. Etty M. Nasser

dan Titik Aryati
(2000)
Model análisis
CAMEL untuk
memprediksi
Financial
Distress pada
sektor perbankan
yang Go Public

CAR1,
CAR2, ETA,
RORA, ALR,
NPM, OPM,
ROA, ROE,
BOPO,
PBTA,
EATAR, dan
LDR

Univariat
análisis dan
multivariat
diskriminan
análisis

Variabel yang signifikan
untuk data empat tahun
sebelum bangkrut adalah
EATAR dan OPM,
sedangkan variabel yang
lain tidak signifikan.
Pengujian diskriminan
menunjukkan variabel
EATAR dan PBTA
mempengaruhi
keberhasilan atau
kegagalan bank

2. Titik Aryati dan
Hekinus Manao
(2002)
Rasio keuangan
sebagai prediktor
bank bermasalah
di Indonesia

CAR, RORA,
NPM, ROA,
BOPO, Rasio
Kewajiban
Bersih Call
Money
terhadap
Aktiva
Lancar
(LQ1), Rasio
Kredit
terhadap
Dana Yang
Diterima
(LQ2)

Uji univariat
dan uji
multivariat
dengan
menggunakan
linier
discriminant
analysis

CAR, RORA, ROA,
rasio kewajiban bersih
call money terhadap
aktiva lancar (LQ1), dan
rasio kredit terhadap
dana yang diterima
(LQ2) menunjukkan
pengaruh yang signifikan
antara bank yang sukses
dan bank yang gagal
untuk data lima tahun
sebelum gagal. Variabel
yang lain yaitu NPM dan
rasio biaya operasional
dan biaya operasional
(BOPO) ternyata tidak
signifikan. Sedangkan
untuk data satu tahun
sebelum gagal ternyata
variabel yang signifikan
adalah rasio biaya
operasioanl terhadap
pendapatan operasional
(BOPO), rasio kewajiban
bersih call money
terhadap aktiva lancar
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(LQ1), rasio kredit
terhadap dana yang
diterima, ROA, dan
RORA.

3. Almalia dan
Herdiningtyas
(2005)
Analisis rasio
CAMEL terhadap
prediksi kondisi
bermasalah pada
lembaga
perbankan
periode 2000-
2002

CAR, ATTM,
APB, NPL,
PPAPAP,
Pemenuhan
PPAP, ROA,
ROE, NIM,
BOPO, dan
LDR

Uji
Kolmogorov
Smirnov dan
regression
logistic

Dari 11 rasio keuangan
CAMEL yaitu CAR,
ATTM, APB, NPL,
PPAP terhadap Aktiva
Produktif, Pemenuhan
PPAP, ROA, ROE,
NIM, BOPO, LDR, rasio
yang memiliki perbedaan
yang signifikan antara
bank-bank kategori
bermasalah dan tidak
bermasalah periode 2000
– 2002 adalah CAR,
APB, NPL, PPAPAP,
ROA, NIM, BOPO.

4. Titik Aryati dan
Shirin Balafif
(2007)
Analisis faktor
yang
mempengaruhi
tingkat kesehatan
bank dengan
regresi logit

CAR, NPL,
NIM, ROA,
ROE, LDR,
dan Jenis
Bank

Uji regresi
logistik

Rasio NPL memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap probabilitas
sehat dan tidak sehat
pada bank tersebut,
sedangkan rasio CAR,
NPL, ROA, ROE, LDR,
dan NIM menunjukkan
hasil yang tidak
signifikan atau tidak ada
pengaruh probabilitas
bank sehat dan tidak
sehat.

5. Wilopo (2001)
Prediksi
kebangkrutan
bank

rasio
keuangan
CAMEL
(CAR,
RORA, RCP,
NRF, PBAP,
ROA,
BMPK, FBS,
GR, NPM,
ROE, TBO,

Uji beda dan
regresi logit

rasio keuangan model
CAMEL, besaran (size)
bank serta kepatuhan
terhadap Bank Indonesia
tidak dapat digunakan
untuk memprediksi
kegagalan bank di
Indonesia.
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LDR),
besaran (size)
bank
(LnASSETS),
dan
kepatuhan
terhadap
Bank
Indonesia
(KRLC,
MNJ).

6. Yudhi
Herliansyah,
Moch Syafrudin,
dan M. Didik
Ardiyanto (2002)
Model prediksi
kebangkrutan
bank go public
dan bank non go
public di
Indonesia

CAR, RORA,
NPM, ROA,
ROA, BOPO,
LK1, LK2,
LNASS,
KRLC, dan
BMPK.

Uji
normalitas
data yaitu
dengan
Kolmogorov
Smirnov Test,
uji univariat
dan uji
multivariat

Pada Bank Go Public
terdapat perbedaan yang
signifikan antara bank
bangkrut dan bank
sukses yang dilihat dari
rasio keuangan yaitu
rasio CAR dan BMPK
untuk uji univariat dan
LK2, LNASS, dan
BMPK untuk uji
multivariat. Pada bank
non go public perbedaan
yang signifikan antara
bank bangkrut dan bank
sukses adalah rasio
CAR, LK2, LNASS, dan
KRLC untuk uji
univariat sedangkan
untuk uji multivariat
adalah rasio CAR dan
LK2.

7. Murtanto dan
Zeny Arfiani
(2002)
Analisis laporan
keuangan dengan
menggunakan
rasio CAMEL
dan metode
Altman sebagai
alat untuk

CAR, BDR,
ROA, BOPO,
LDR, NCM,
to CA

Analisi
CAMEL dan
Z score

a. Rasio kualitas aktiva
produktif dan rasio
permodalan
merupakan rasio
yang paling
menentukan tingkat
kegagalan usaha
bank.

b. Prediksi
kebangkrutan
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memprediksi
tingkat kegagalan
usaha bank

Altman mendukung
adanya kebangkrutan
bagi bank yang
dikategorikan kurang
sehat dan cukup
sehat

8. Tarmizi Achmad
dan Willyanto
Kartiko Kusuno
(2003)
Analisis rasio-
rasio keuangan
sebagai indikator
dalam
memprediksi
potensi
kebangkrutan
perbankan di
Indonesia.

CAR, RORA,
COM, ROA,
dan LDR

Uji regresi
log

rasio-rasio CAR dan
ROA antara bank
bangkrut berbeda secara
signifikan dengan bank
tidak bangkrut. Namun
pada rasio RORA, COM,
dan LDR tidak terdapat
perbedaan signifikan
antara bank bangkrut dan
bank tidak bangkrut

9. Titis Juniarsi AS
dan Agus Endro
Suwarno (2005)
Rasio keuangan
sebagai prediksi
kegagalan pada
bankumum
swasta nasional
non devisa di
Indonesia

CAR, RORA,
RCP, NRF,
PBAP,
ROTA, FBS,
NPM, ROE,
BOPO, LDR,
SIZE, dan
GR

Uji Rank
Wilcoxon
dan Uji
Regresi
Logistik

- Hasil uji rank
wilcoxon
menunjukkan bahwa
CAR, RORA, NRF,
PBAP, ROTA, NPM,
ROE, BOPO, LDR,
SIZE, dan GR
berbeda secara
signifikan antara
bank yang survive
dan bank yang gagal,
sedangkan RCP dan
FBS tidak berbeda
secara signifikan.

- Hasil uji regresi
logistik
menunjukkan bahwa
rasio keuangan dapat
digunakan sebagai
alat prediksi
kegagalan bank.

Sumber: dari Jurnal
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh CAR terhadap Tingkat Kesehatan Bank

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva

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

lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari

sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat pinjaman (utang), dan lain-lain.

Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau

menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2001). Semakin

besar rasio ini maka kesehatan bank akan semakin membaik karena hal ini berarti

modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang timbul dari

penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko, serta dapat

digunakan untuk pembiayaan penanaman dalam aktiva tetap dan investasi. Dengan

demikian dapat dirumuskan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank.

Hasil penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Aryati dan Manao (2002)

menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank. Begitu pula penelitian Achmad dan Kusuno (2003), Herliansyah,

Syafrudin, dan Didik (2002), serta Murtanto dan Arfiana (2002) menunjukkan bahwa

CAR juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H1a: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H1b: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

2.3.2 Pengaruh NPL terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Rasio NPL menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Bank dalam memberikan

kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar

kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan

terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam

memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan peningkatan

terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit (Masyud Ali, 2004).

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil

pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila kondisi

suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva

produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Dengan demikian dapat dirumuskan

bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.
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Hasil penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Aryati dan Balafif (2007)

menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H2a: NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H2b: NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

2.3.3 Pengaruh Pemenuhan PPAP terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Aktiva produktif memang berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama

bank. Sebagai sumber utama, pada asset ini juga terdapat risiko besar. Potensi

kerugian yang diakibatkan oleh buruknya tingkat kolektibilitas asset ini dapat

membawa kebangkrutan bank oleh karena itu bank wajib membentuk Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berupa cadangan umum dan cadangan khusus

guna menutupi risiko kemungkinan kerugian tersebut. Menurut Taswan (2003) bank

wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup

risiko kemungkinan kerugian.

Rasio pemenuhan PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam

menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib

dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah
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semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib

dibentuk. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pemenuhan PPAP berpengaruh

positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Berdasarkan uraian di atas

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3a: Pemenuhan PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Bank Indonesia

H3b: Pemenuhan PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank

2.3.4 Pengaruh BOPO terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Rasio BOPO sering disebut rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukur

kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap

pendapatan operasonal. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah

bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya

dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh

biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2001). Semakin besar BOPO

mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya

yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola

usahanya (Bank Indonesia, 2004). Begitu pula sebaliknya, semakin kecil rasio ini

berarti semakin efesien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan
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demikian dapat dirumuskan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Almilia dan Herdiningtyas (2005) memperlihatkan hasil bahwa rasio BOPO memiliki

pengaruh yang sigifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Berdasarkan uraian di atas

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4a: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H4b: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

2.3.5 Pengaruh NIM terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif

yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah

semakin kecil. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa NIM berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Hasil penelitian yang dilakukan Almilia dan Herdiningtyas (2005)

menyimpulkan bahwa rasio NIM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:
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H5a: NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H5b: NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

2.3.6 Pengaruh ROA terhadap Tingkat Kesehatan Bank

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba

dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Semakin tinggi ROA

akan semakin baik, karena untuk memperoleh ROA yang besar diperlukan adanya

aktiva produktif yang berkualitas dan manajemen yang solid. Selain itu, semakin

tinggi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan demikian

dapat dirumuskan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank.

Menurut penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Aryati dan Manao

(2002) menunjukkan hasil bahwa rasio ROA memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu pula menurut penelitian Achmad dan

Kusuno (2003) menunjukkan bahwa rasio ROA juga memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kebangkrutan bank. Berdasarkan uraian di atas maka dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H6a: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H6b: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

2.3.7 Pengaruh ROE terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Rasio ROE digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam

mengelolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin

besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Dengan demikian

dapat dirumuskan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank.

Menurut penelitian Juniarsi dan Suwarno ( 2005) menunjukkan bahwa rasio

ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank. Berdasarkan

uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7a: ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H7b: ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank
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2.3.8 Pengaruh LDR terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Rasio LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara

membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga.

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik tingkat kesehatan bank untuk rentang 50%-

100% karena kredit yang disalurkan bank lancar sehingga membuat pendapatan bank

semakin meningkat yang nantinya akan meningkatkan kesehatan bank pula. Namun,

jika LDR > 100% maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan

semakin besar. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa LDR berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Penelitian yang dilakukan Achmad dan Kusuno (2003) menunjukkan hasil

bahwa LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan bank.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8a: LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H8b: LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank
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2.3.9 Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio Keuangan versi

Bank Indonesia Versus Infobank

Penelitian ini juga diperluas dengan menguji apakah terdapat perbedaan rasio

keuangan versi Bank Indonesia versus Infobank dalam hal menganalisis tingkat

kesehatan bank, dengan alasan bahwa selain tingkat kesehatan bank dapat diukur

dengan rasio keuangan versi Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank juga dapat

diukur dengan rasio keuangan yang dipublikasikan dalam majalah Infobank, hal ini

memungkinkan terjadinya ketidaksamaan hasil tentang prediksi tingkat kesehatan

bank. Rasio keuangan yang digunakan untuk menguji hipotesis ini diantaranya

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Pemenuhan PPAP,

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin

(NIM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio

(LDR). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9: Terdapat perbedaan hasil tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio

keuangan versi Bank Indonesia Versus Infobank

Dari uraian di atas dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka

pemikiran teoritis tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

Rasio Keuangan Versi Bank Indonesia

H9 Uji Beda T-Test
Rasio Keuangan Versi Infobank

H1a

H2a

H3a

H4a

H5a

H6a

H7a

H8a

H1b

H2b

H3b

H4b

H5b

H6b

H7b

H8b

Kesehatan Bank
Kategori:
(0) = tidak sehat
(1) = sehat

CAR

NPL

LDR

ROE

ROA

NIM

BOPO

Pemenuhan PPAP

CAR

NPL

Pemenuhan PPAP

BOPO

NIM

ROA

ROE

LDR

Kesehatan Bank
Kategori:
(0) = tidak sehat
(1) = sehat
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Varibel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti

(Uma Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah

tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia dan tingkat kesehatan bank versi

Infobank yang dikategorikan menjadi 2, yaitu kategori (0) untuk bank tidak sehat dan

kategori (1) untuk bank sehat. Pengkategorian tingkat kesehatan bank versi bank

Indonesia dan versi Infobank sama, hanya yang membedakan adalah bobot untuk

masing-masing variabel. Dimana bank masuk kategori bank tidak sehat (0) apabila

nilai tingkat kesehatan banknya berada pada rentang 0- <66 dan bank masuk kategori

bank sehat (1) apabila nilai tingkat kesehatan banknya berada pada rentang 66-100.

Nilai tingkat kesehatan bank tersebut diperoleh dengan cara mengalikan nilai kredit

dengan bobot dari masing-masing variabel kemudian dijumlahkan. Untuk lebih

jelasnya, penentuan kategori untuk bank tidak sehat (0) dan bank sehat (1) dapat

dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:
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Tabel 3.1
Pengkategorian Bank Tidak Sehat (0) dan Bank Sehat (1)

Versi Bank Indonesia Versi InfobankNo. Faktor yang
dinilai

Komponen

Nilai
Kredit
(NK)

Bobot NK
dengan
Bobot

Nilai
Kredit
(NK)

Bobot NK
dengan
Bobot

1 Capital CAR 0-100 25% 0-25 0-100 20% 0-20

a. NPL 0-100 25% 0-25 0-100 12.5% 0-12.52 Assets

b. PPAP 0-100 5% 0-5 0-100 7.5% 0-7.5

a. BOPO 0-100 10% 0-10 0-100 10% 0-103 Management

b. NIM 0-100 15% 0-15 0-100 10% 0-10

a. ROA 0-100 5% 0-5 0-100 10% 0-104 Earning

b. ROE 0-100 5% 0-5 0-100 10% 0-10

5 Liquidity LDR 0-100 10% 0-10 0-100 20% 0-20

NILAI KREDIT FAKTOR CAMEL 0-100 0-100

TIDAK SEHAT (0) 0-<66 0-<66

SEHAT (1) 66-100 66-100

Sumber: Bank Indonesia dan www.infobanknews.com

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat,

baik yang pengaruhnya positif maupun negative (Uma Sekaran, 2003). Variabel

independen yang digunakan yaitu:
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1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

kecukupan modal atau dengan kata lain untuk menilai keamanan atau kesehatan

perusahaan dari sisi modal pemiliknya. Rasio ini dihitung dengan menggunakan

rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio ini dirumuskan:

CAR (Capital Adequacy Ratio) = x 100%

2. Non Performing Loan (NPL)

Risiko kredit yang diproksikan dengan besarnya jumlah Non Performing Loan

(NPL) yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi yang merupakan

perbandingan antara total kredit yang bermasalah dengan total kredit pada pihak

ketiga (tidak termasuk pada bank lain). Rasio ini dirumuskan:

NPL (Non Performing Loan ) = x 100%

3. Pemenuhan PPAP

Rasio pemenuhan PPAP merupakan perbandingan antara PPAP yang telah

dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Rasio ini dirumuskan:

Pemenuhan PPAP = x 100%

Modal Bank

ATMR

Kredit Bermasalah

Total Kredit

PPAP yang telah dibentuk

PPAP wajib dibentuk
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4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan

operasioanl. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam

rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja,

biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan

pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan

dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Rasio ini dirumuskan:

BOPO = x 100%

5. Net Interest Margin (NIM)

Rasio Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan

bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Pendapatan bunga bersih

diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasioini dirumuskan:

NIM (Net Interest Margin ) = x 100%

6. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba sebelum

pajak terhadap totak asset yang dimiliki perusahaan. Total asset yang lazim

digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari asset-asset

produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga, penempatan dalam

bentuk kredit. Rasio ini dirumuskan:

Pendapatan Operasional

Pendapatan Bunga Bersih

Aktiva Produktif

Biaya Operasional



65

ROA (Return On Assets) = x 100%

7. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio perbandingan antara laba setelah pajak

dengan rata-rata total ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan

operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-

rata modal inti yang dimiliki bank, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan

ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku. Rasio ini dirumuskan:

ROE (Return On Equity) = x 100%

8. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasioyang menyatakan besarnya dana

yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana pihak ketiga. Rasio

ini dirumuskan:

LDR (Loan to Deposit Ratio ) = x 100%

Dimana masing-masing rasio keuangan tersebut versi Bank Indonesia dan versi

Infobank.

Laba Sebelum

Total AssetTotal Asset

Rata-rata Ekuitas

Laba Setelah Pajak

Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdapat

di Indonesia. Adapun metode yang digunakan untuk penentuan sampel dalam

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan

untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria perusahaan

yang akan menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum konvensional yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia serta

dipublikasikan di majalah infobank selama kurun waktu penelitian (2005-2008),

sehingga dapat diperbandingkan.

2. Bank umum selain dari bank syariah karena kriteria bank umum konvensional

berbeda dengan bank umum syariah.

3. Bank umum konvensional di Indonesia yang memiliki laporan keuangan dan rasio

keuangan secara lengkap sesuai variabel yang akan diteliti selama periode

pengamatan (2005-2008). Dengan tersedianya data secara lengkap

memungkinkan hasil penelitian tidak bias.

4. Bank yang diteliti tidak melakukan merger selama periode pengamatan (2005-

2008), sehingga data secara konsisten dapat diperoleh selama periode amatan.

5. Bank yang diteliti masih beroperasi selama kurun waktu penelitian (2005-2008).

Agar data dapat diperoleh secara konsisten.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 88 bank umum konvensional di Indonesia.
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3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

data time series yaitu seluruh laporan keuangan 88 bank umum konvensional di

Indonesia yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia dan Majalah Infobank

selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 2005 sampai 2008. Metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau

dokumen-dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan (Nur dan

Bambang, 2002). Catatan atau dokumen itu berupa laporan keuangan yang terdiri dari

CAR, NPL, Pemenuhan PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE, dan LDR. Adapun sumber

data diperoleh dari publikasi laporan keuangan melalui penelusuran dari internet yaitu

www.bi.go.id dan Majalah Infobank.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data

yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan

standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.
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3.4.2 Analisis Logistic Regression

Teknik análisis yang digunakan untuk mengukur hipotesis (H1a, H1b, H2a, H2b,

H3a, H3b, H4a, H4b, H5a, H5b, H6a, H6b, H7a, H7b, H8a, H8b) dalam penelitian ini adalah

análisis logistic regression. Analisis logistic regression digunakan untuk menguji

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel

bebasnya. Análisis ini umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal distribution

tidak terpenuhi. Hal ini karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel

kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) (Imam Ghozali, 2006). Adapun

kelebihan dari regresi logistik adalah sebagai berikut (Mudrajad Kuncoro, 2005):

1. Regresi logistik tidak memilki asumsi normalitas atas variabel bebas yang

digunakan dalam model. Artinya variabel penjelas tidak harus memilki

distribusi normal, linier, maupun memilki varian yang sama dalam setiap

group.

2. Variable bebas dalam regresi logistik bisa campuran variabel kontinyu,

diskrit, dan dikotomis.

3. Regresi logistik sangat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas

variabel terikat diharapkan non linier dengan satu atau lebih variabel bebas.

Persamaan logistic regression versi Bank Indonesia dapat dinyatakan sebagai berikut:

YBI = a0 + a1 X1 + a2 X2 + a3 X3 + a4 X4 + a5 X5+ a6 X6 + a7 X7 + a8 X8 + e
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Dimana:

YBI = Kategori (0) untuk bank tidak sehat menurut rasio keuangan CAMEL

versi Bank Indonesia

Kategori (1) untuk bank sehat menurut rasio keuangan CAMEL versi

Bank Indonesia

a = konstanta

X1 = CAR versi Bank Indonesia

X2 = NPL versi Bank Indonesia

X3 = Pemenuhan PPAP versi Bank Indonesia

X4 = BOPO versi Bank Indonesia

X5 = NIM versi Bank Indonesia

X6 = ROA versi Bank Indonesia

X7 = ROE versi Bank Indonesia

X8 = LDR versi Bank Indonesia

e = eror

Sedangkan persamaan logistic regression versi Infobank dapat dinyatakan sebagai

berikut:

YIB = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5+ b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + e
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Dimana:

YIB = Kategori (0) untuk bank tidak sehat menurut rasio keuangan CAMEL

versi Infobank

Kategori (1) untuk bank sehat menurut rasio keuangan CAMEL versi

Infobank

a = konstanta

X1 = CAR versi Infobank

X2 = NPL versi Infobank

X3 = Pemenuhan PPAP versi Infobank

X4 = BOPO versi Infobank

X5 = NIM versi Infobank

X6 = ROA versi Infobank

X7 = ROE versi Infobank

X8 = LDR versi Infobank

e = eror

3.4.2.1 Menilai Model Fit

Hasil output data dari logistic regression kemudian dianalisis dengan

menggunakan penilaian model fit. Langkah pertama yaitu dengan menilai overall fit

model terhadap data.hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihepotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data
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a) Fungsi Likelihood

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi Likelihood. Likelihood L

dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan

data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi –

2LogL. Statistik -2LogL kadang-kadang disebut lilkelihood rasio χ2 statistik, dimana  

χ2 distribusi dengan degree of freedom n – q, q adalah jumlah parameter dalam

model. Output SPSS memberikan dua nilai -2 LogL yaitu satu untuk model yang

hanya memasukkan konstanta saja dan satu model dengan konstanta serta tambahan

bebas.

Statistik -2 LogL pada awal (block number = 0) dengan angka -2LogL pada

block number =1 dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas

ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit.

Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2LogL untuk model dengan

konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai χ2 dengan df (selisih df kedua 

model). Apabila terjadi penurunan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model

tersebut menunjukkan model regresi yang baik dan model yang dihipotesiskan fit

dengan data.

b) Cox dan Snell’s R Square dan Negelkerke’s R Square

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2

pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan

nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit untuk diinterpretasikan.
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Negelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s untuk

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1(satu). Nilai Nagelkerke R

Square dalam model regresi logistik ini menunjukkan koefisien determinasi yang

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen

mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Nilai ini didapat dengan cara

membagi nilai Cox dan Snell’s R Square dengan nilai maksimumnya. Nilai

Negelkerke’s R2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression.

c) Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipótesis nol bahwa

data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s

Goodness of Fit Test statistik sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis 0

ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya

sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai

observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar

dari 0.05, maka hipótesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena

cocok dengan data observasinya.

3.4.2.2 Uji Multikolonearitas

Regresi yang baik adalah regresi yang ditunjukkan dengan tidak adanya gejala

korelasi yang kuat antara variabel bebasnya. Pengujian multikoloneritas
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menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi

antar variabel independen. Jika korelasi yang terjadi kurang dari 0,98, berarti tidak

terjadi multikoloneritas, sedangkan jika koefisien yang terjadi di atas 0,98, maka

terjadi multikoloneritas dan berarti model regresi yang digunakan tidak baik.

3.4.2.3 Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi 2 X 2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan

salah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen

dan dalam hal ini sehat (1) dan tidak sehat (0), sedangkan pada baris menunjukkan

nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen sehat (1) dan tidak sehat (0).

Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan

tingkat ketepatan peramalan 100%. Jika model logistik memiliki homoskedastisitas,

maka prosentase yang benar (correct) akan sama untuk kedua baris.

3.4.2.4 Pengujian Hipotesis

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara

nilai probabilitas (sig). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka

koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H0 ditolak dan H1

diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap

terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar

dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.
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Estimasi maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada

tampilan output variabel in the equation. Dari variabel persamaan tersebut dapat

diketahui persamaan regresi dari model ini.

3.4.3 Uji Beda T-Test

Uji beda T-Test yang digunakan adalah uji beda T-Test dengan sampel yang

berhubungan. Hal ini karena sampel perusahaan yang digunakan sama hanya bedanya

adalah metodenya. Dalam hal ini metode kesehatan bank berdasarkan Bank Indonesia

dan metode berdasarkan Infobank. Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada

perbedaan rata-rata sampel yang berhubungan (H9). Kriteria yang digunakan dalam

pengujian adalah jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima sebaliknya apabila

probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak (Ghozali, 2006).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah bank umum konvensional yang tercatat di

Direktori Perbankan Indonesia dan Majalah Infobank selama periode 2005-2008.

Dipilihnya periode tahun 2005-2008 sebagai periode amatan, selain untuk mengkaji

kondisi kesehatan bank mendasarkan data terkini juga untuk memahami

kemungkinan adanya perhitungan tingkat kesehatan bank terkini antara versi Bank

Indonesia dan versi Infobank. Dari seluruh populasi yang ada, diambil beberapa bank

sebagai sampel melalui metode purposive sampling dengan kriteria selama kurun

waktu penelitian bank tersebut tercatat di Direktori Perbankan Indonesia dan Majalah

Infobank, merupakan bank umum selain dari bank syariah, mengeluarkan laporan

keuangan dan rasio keuangan secara lengkap sesuai variabel yang akan diteliti, tidak

melakukan merger dan masih beroperasi selama kurun waktu penelitian. Dari 149

bank umum konvensional di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk digunakan

sebagai sampel yaitu sebanyak 88 bank, sehingga jumlah sampel yang diamati

sebanyak 88 x 4 = 352 data observasi. Untuk lebih jelasnya proses perolehan sampel

dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:
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Gambar 4.1
Proses Perolehan Sampel Penelitian

Adapun nama-nama bank umum konvensional di Indonesia yang menjadi

sampel-sampel penelitian dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Sampel Penelitian Bank Umum Konvensional di Indonesia

No. NAMA BANK No. NAMA BANK
1 BANK ARGONIAGA, Tbk 45 BANK LAMPUNG
2 BANK ARTHA GRAHA

INTERNASIONAL, Tbk
46 BANK LIMAN INTERNASIONAL

3 BANK CENTRAL ASIA, Tbk 47 BANK MASPION INDONESIA
4 BANK DANAMON, Tbk 48 BANK MAYORA
5 BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk 49 BANK MESTIKA DHARMA
6 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk 50 BANK METRO EXPRESS
7 BANK ICB BUMIPUTRA, Tbk 51 BANK MITRANIAGA
8 BANK INTERNASIONAL INDONESIA,

Tbk
52 BANK MIZUHO INDONESIA

9 BANK KESAWAN, Tbk 53 BANK OCBC INDONESIA
10 BANK MANDIRI, Tbk 54 BANK PRIMA MASTER
11 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL,

Tbk
55 BANK RESONA PERDNIA

12 BANK MEGA, Tbk 56 BANK SAHABAT PURBADANATA

Populasi:
149 bank umum
konvensional di
Indonesia

Terdaftar di Direktori Perbankan
Indonesia serta dipublikasikan
di majalah Infobank selama
periode 2005-2008

Masih beroperasi selama kurun
waktu 2005-2008

Tidak melakukan merger selama
periode 2005-2008

Memiliki laporan keuangan dan
rasio keuangan secara lengkap
sesuai variabel yang akan diteliti
selama periode 2005-2008

Selain dari bank syariah

Sampel:
88 bank umum
konvensional di
Indonesia
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13 BANK NEGARA INDONESIA, Tbk 57 BANK SINARMAS
14 BANK OCBC NISP, Tbk 58 BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA
15 BANK PERMATA, Tbk 59 BANK SWAGUNA
16 BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk 60 BANK TABUNGAN PENSIUNAN

NASIONAL
17 BANK SWADESI, Tbk 61 BANK UOB INDONESIA
18 BANK UOB BUANA, Tbk 62 BANK YUDHA BAKTI
19 BANK VICTORIA INTERNASIONAL,

Tbk
63 BPD ACEH

20 ABN AMRO BANK 64 BPD BALI
21 BANK ANDARA 65 BPD BENGKULU
22 BANK ANTARDAERAH 66 BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
23 BANK ANZ PANIN 67 BPD JAMBI
24 BANK ARTOS INDONESIA 68 BPD JAWA TENGAH
25 BANK BNP PARIBAS 69 BPD JAWA TIMUR
26 BANK BUKOPIN 70 BPD KALIMANTAN BARAT
27 BANK BUMI ARTA 71 BPD KALIMANTAN SELATAN
28 BANK CHINATRUST INDONESIA 72 BPD KALIMANTAN TIMUR
29 BANK DBS INDONESIA 73 BPD MALUKU
30 BANK DIPO INTERNASIONAL 74 BPD NUSA TENGGARA BARAT
31 BANK DKI 75 BPD NUSA TENGGARA TIMUR
32 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL 76 BPD PAPUA
33 BANK EKSPOR INDONESIA 77 BPD RIAU
34 BANK FAMA INTERNASIONAL 78 BPD SULAWESI TENGAH
35 BANK GANESHA 79 BPD SULAWESI UTARA
36 BANK HANA 80 BPD SUMATERA BARAT (BANK

NAGARI)
37 BANK HARDA INTERNASIONAL 81 BPD SUMATERA SELATAN
38 BANK ICBC INDONESIA 82 BPD SUMATERA UTARA
39 BANK INA PERDANA 83 BPD YOGYAKARTA
40 BANK INDEX SELINDO 84 CITIBANK N.A.
41 BANK JASA JAKARTA 85 DEUTSCHE BANK A.G.
42 BANK KALTENG 86 STANDARD CHARTERED BANK
43 BANK KEB INDONESIA 87 THE BANGKOK BANK COMP. LTD
44 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 88 THE BANK OF TOKYO MITSUBHISI UFJ

LTD

Sumber: www.bi.go.id dan Infobank, 2005-2008

Sampel penelitian ini dikategorikan ke dalam 2 kelompok, yaitu: bank sehat

yang diberi kode 1 dan bank tidak sehat yang diberi kode 0.
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4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (nilai

mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik deskriptif

bank umum konvensional di Indonesia versi Bank Indonesia dan versi Infobank dapat

dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Bank Umum Konvensional

Versi Bank Indonesia dan Versi Infobank
Descriptive Statistics

N Minimum
(BI)

Minimum
(IB)

Maximum
(BI)

Maximum
(IB)

Mean
(BI)

Mean
(IB)

Std.
Deviation

(BI)

Std.
Deviation

(IB)

CAR 352 9.34 9.34 377.68 377.68 29.58 29.64 33.19 33.21

NPL 352 .12 .12 26.58 26.66 3.43 3.43 3.23 3.23

PPAP 352 81.68 79.41 376.47 376.47 120.02 120.14 36.56 36.77

BOPO 352 8.40 29.50 159.42 159.42 79.58 80.10 17.21 15.85

NIM 352 1.47 1.47 17.31 17.32 7.10 7.09 2.97 2.98

ROA 352 -7.34 -7.43 8.81 8.81 2.54 2.57 1.99 1.97

ROE 352 -73.62 -73.62 57.76 57.76 15.45 15.49 13.44 13.32

LDR 352 17.11 17.11 2802.94 2802.94 94.31 93.95 174.57 174.65

Valid N
(listwise)

352

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan secara rinci deskripsi dari

masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Capital Adequacy Ratio (CAR)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel CAR adalah 9.34% (Bank

Eksekutif Internasional tahun 2008) dan nilai maksimum 377.68% (Bank
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Sahabat Purba Danarta tahun 2007), sedangkan nilai mean-nya 29.58%

dengan standar deviasi sebesar 33.19%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel CAR adalah 9.34% (Bank

Eksekutif Internasional tahun 2008) dan nilai maksimum 377.68% (Bank

Sahabat Purba Danarta tahun 2007), sedangkan nilai mean-nya 29.64%

dengan standar deviasi sebesar 33.21%.

Dari 352 data observasi, rasio CAR versi Bank Indonesia maupun versi Infobank

menunjukkan semua data berkategori sehat karena memiliki nilai di atas standar

minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8% (Surat Edaran Bank

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa

secara umum modal yang dimiliki bank mampu menutupi risiko kerugian yang

mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang

mengandung risiko.

2) Non Performing Loan (NPL)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel NPL adalah 0.12% (BPD

Kalbar tahun 2008) dan nilai maksimum adalah 26.58% (Bank Mandiri, Tbk

tahun 2005), sedangkan nilai mean-nya 3.43% dengan standar deviasi sebesar

3.23%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel NPL adalah 0.12% (BPD Kalbar

tahun 2008) dan nilai maksimum adalah 26.66% (Bank Mandiri, Tbk tahun
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2005), sedangkan nilai mean-nya 3.43% dengan standar deviasi sebesar

3.23%.

Dari 352 data observasi, rasio NPL versi Bank Indonesia maupun versi Infobank

menunjukkan 300 data berkategori sehat karena memiliki nilai di bawah standar

maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 6% (Surat Edaran Bank

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa

secara umum bank umum konvensional di Indonesia memiliki kemampuan yang baik

dalam mengelola kreditnya, sehingga jumlah kredit yang bermasalah relatif kecil

(dari 352 data observasi hanya 52 data yang NPL-nya di atas 6% dan maksimum

26.58% versi Bank Indonesia dan 26.66% versi Infobank).

3) Pemenuhan PPAP (Penyisihan Pemenuhan Aktiva Produktif)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel Pemenuhan PPAP adalah

81.68% (Bank Swaguna tahun 2006) dan nilai maksimum adalah 376.47%

(Bank ICBC Indonesia tahun 2007), sedangkan nilai mean-nya 120.02%

dengan standar deviasi sebesar 36.56%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel Pemenuhan PPAP adalah

79.41% (Bank Negara Indonesia tahun 2007) dan nilai maksimum adalah

376.47% (Bank ICBC Indonesia tahun 2007), sedangkan nilai mean-nya

120.14% dengan standar deviasi sebesar 36.77%.

Dari 352 data observasi, rasio Pemenuhan PPAP versi Bank Indonesia menunjukkan

342 data berkategori sehat dan versi Infobank menunjukkan 340 data berkategori
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sehat karena memiliki nilai di atas standar minimum yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia yaitu sebesar 100% (Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal

31 Mei 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum PPAP yang dibentuk

oleh bank umum konvensional di Indonesia dapat memenuhi kerugian-kerugian yang

diakibatkan oleh memburuknya tingkat kolektibilitas aset.

4) Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel BOPO adalah 8.40%

(Bank OCBC Indonesia tahun 2006) dan nilai maksimum adalah 159.42%

(Bank Andara tahun 2007). Sedangkan nilai mean-nya sebesar 79.58%

dengan standar deviasi sebesar 17.21%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel BOPO adalah 29.50% (Bank

KEB Indonesia tahun 2006) dan nilai maksimum adalah 159.42% (Bank

Andara tahun 2007). Sedangkan nilai mean-ya sebesar 80.10% dengan

standar deviasi sebesar 15.85%.

Dari 352 data observasi, rasio BOPO versi Bank Indonesia menunjukkan 306 data

berkategori sehat dan versi Infobank menunjukkan 308 data berkategori sehat karena

memiliki nilai di bawah standar maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

yaitu sebesar 96% (Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei

2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum bank umum konvensional di

Indonesia dalam kegiatan operasinya cukup efisien atau memiliki kemampuan dalam
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mengendalikan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang baik dalam aktivitas

usahanya.

5) Net Interest Margin (NIM)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel NIM adalah 1.47%

(Deutsche Bank AG tahun 2006) dan nilai maksimum 17.31% (BPD SULUT

tahun 2005), sedangkan nilai mean-nya 7.10% dengan standar deviasi sebesar

2.97%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel NIM adalah 1.47% (Deutsche

Bank AG tahun 2006) dan nilai maksimum 17.32% (BPD SULUT tahun

2005), sedangkan nilai mean-nya 7.09% dengan standar deviasi sebesar

2.98%.

Dari 352 data observasi, rasio NIM versi Bank Indonesia maupun versi Infobank

menunjukkan 351 data berkategori sehat karena memiliki nilai di atas standar

minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1.5% (Surat Edaran

Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal tersebut menunjukkan

bahwa secara umum bank umum konvensional di Indonesia mampu mengelola aktiva

produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.

6) Return On Assets (ROA)

a. Versi Bank Indonesia, data variabel ROA terendah (minimum) adalah -7.34%

(Bank Andara tahun 2008) dan nilai maksimum 8.81% (Bank KEB Indonesia
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tahun 2006), sedangkan mean-nya 2.54% dengan standar deviasi sebesar

1.99%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel ROA adalah -7.43% (Bank

Andara tahun 2008) dan nilai maksimum 8.81% (Bank KEB Indonesia tahun

2006), sedangkan nilai mean-nya 2.57% dengan standar deviasi sebesar

1.97%.

Dari 352 data observasi, rasio ROA versi Bank Indonesia menunjukkan 305 data

berkategori sehat dan versi Infobank menunjukkan 308 data berkategori sehat karena

memiliki nilai di atas standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu

0,5% (Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal ini

menunjukkan secara umum kemampuan manajemen bank cukup baik dalam

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

7) Return On Equity (ROE)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel ROE adalah -73.62%

(Bank Andara tahun 2007) dan nilai maksimum 57.76% (Standard Chartered

Bank tahun 2005), sedangkan nilai mean-nya 15.45% dengan standar deviasi

sebesar 13.44%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel ROE terendah (minimum) adalah

-73.62% (Bank Andara tahun 2007) dan nilai maksimum 57.76% (Standard

Chartered Bank tahun 2005), sedangkan nilai mean-nya 15.49% dengan

standar deviasi sebesar 13.32%.
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Dari 352 data observasi, rasio ROE versi Bank Indonesia menunjukkan 290 data

berkategori sehat dan versi Infobank menunjukkan 291 data berkategori sehat karena

memiliki nilai di atas standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu

5% (Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal ini

menunjukkan secara umum kemampuan manajemen bank yang baik dalam

menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal yang dimiliki.

8) Loan to Deposits Ratio (LDR)

a. Versi Bank Indonesia, nilai minimum data variabel LDR adalah 17.11% (BPD

Riau tahun 2006) dan nilai maksimum 2802.94% (Bank Ekspor Indonesia

tahun 2005), sedangkan nilai mean-nya 94.31% dengan standar deviasi

sebesar 174.57%.

b. Versi Infobank, nilai minimum data variabel LDR adalah 17.11% (BPD Riau

tahun 2006) dan nilai maksimum 2802.94% (Bank Ekspor Indonesia) tahun

2005, sedangkan nilai mean-nya 93.95% dengan standar deviasi sebesar

174.65%.

Dari 352 data observasi, rasio LDR versi Bank Indonesia menunjukkan 235 data yang

berkategori sehat dan versi Infobank menunjukkan 233 data yang berkategori sehat

karena memiliki nilai pada range 50% < rasio ≤ 100% (Surat Edaran Bank Indonesia

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum

bank umum konvensional di Indonesia mempunyai kemampuan manajemen yang
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baik dalam menyalurkan kredit dari total dana yang didapat dari pihak ketiga yang

pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan bank tersebut.

4.2.2 Analisis Logistic Regression

Teknik análisis yang digunakan untuk menguji hipótesis (H1a, H1b, H2a, H2b,

H3a, H3b, H4a, H4b, H5a, H5b, H6a, H6b, H7a, H7b, H8a, H8b) dalam penelitian ini adalah

análisis logistic regression. Analisis logistic regression digunakan untuk menguji

apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel

bebasnya. Análisis ini umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal distribution

tidak terpenuhi. Hal ini karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel

kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) (Imam Ghozali, 2005). Dalam

penelitian ini analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah CAR, NPL,

Pemenuhan PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE berpengaruh terhadap tingkat kesehatan

bank yang dikategorikan menjadi bank sehat (1) dan bank tidak sehat (0).

4.2.2.1 Menilai Model Fit

Untuk menganalisis hasil output data dari logistic regression dilakukan

dengan menggunakan penilaian model fit. Langkah pertama yaitu dengan menilai

overall fit model terhadap data.hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H0 : Model yang dihepotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data
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a. Fungsi Likelihood

Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan

menggambarkan data input. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara

-2 Log Likelihood (-2LL) pada awal ( Block 0= Beginning Block) dengan nilai -2 Log

Likelihood (-2LL) pada akhir (Block 1: Method = Enter). Adanya penurunan nilai

antara -2LL awal dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa model tersebut menunjukkan model regresi yang baik dan model

yang dihipotesiskan fit dengan data.

1. Versi Bank Indonesia

Untuk menguji keseluruhan model fit (overall model fit) versi Bank Indonesia

didasarkan pada fungsi likehood yang dapat dilihat pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 di

bawah ini:

Tabel 4.3
Block 0: Beginning Block
Iteration History(a,b,c)
Versi Bank Indonesia

Iteration
-2 Log

likelihood Coefficients

Constant

Step 0 1 164.076 1.818

2 133.602 2.602

3 130.265 2.969

4 130.175 3.042

5 130.175 3.045

6 130.175 3.045

a Constant is included in the model.
b Initial -2 Log Likelihood: 130.175
c Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates

changed by less than .001
Sumber: hasil output SPSS yang diolah
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Tabel 4.4
Block 1: Method = Enter
Iteration History(a,b,c,d)

Versi Bank Indonesia

Iteration
-2 Log

likelihood Coefficients

Constant CAR NPL PPAP BOPO NIM ROA ROE LDR

Step 1 1 127.551 2.434 .002 -.126 .000 -.004 -.026 .043 .012 .000
2 68.086 4.538 .004 -.221 .000 -.016 -.024 .027 .026 .000
3 43.399 7.865 .008 -.306 -.001 -.045 .012 -.120 .054 -.001
4 30.368 12.267 .013 -.391 -.002 -.085 .064 -.405 .106 -.002
5 23.389 17.059 .020 -.490 -.003 -.130 .130 -.758 .182 -.003
6 19.322 22.971 .027 -.623 -.002 -.187 .221 -1.271 .297 -.004
7 17.120 30.730 .036 -.809 .000 -.261 .322 -1.953 .448 -.005
8 16.380 38.771 .045 -.984 .003 -.336 .390 -2.589 .573 -.006
9 16.248 43.883 .052 -1.085 .006 -.385 .422 -2.993 .645 -.007
10 16.242 45.233 .054 -1.111 .007 -.398 .430 -3.099 .663 -.007
11 16.242 45.304 .054 -1.112 .007 -.398 .431 -3.105 .664 -.007
12 16.242 45.304 .054 -1.112 .007 -.398 .431 -3.105 .664 -.007

a Method: Enter
b Constant is included in the model.
c Initial -2 Log Likelihood: 130.175
d Estimation terminated at iteration number 12 because parameter estimates changed by less than
.001.
Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Dari Tabel 4.3 dan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai -2LL awal ( Block 0=

Beginning Block) adalah sebesar 130.175. Setelah dimasukkan kedelapan variabel

independen, maka nilai -2LL akhir (Block 1: Method = Enter) mengalami penurunan

menjadi sebesar 16.242. Penurunan likelihood (-2LL) ini menunjukkan model regresi

yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

2. Versi Infobank

Untuk menguji kesuluruhan model fit (overall model fit) versi Infobank

didasarkan pada fungsi likehood yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6 di

bawah ini:
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Tabel 4.5
Block 0: Beginning Block
Iteration History(a,b,c)

Versi Infobank

Coefficients

Iteration
-2 Log

likelihood Constant

1 237.590 1.614

2 223.998 2.115

3 223.540 2.230

4 223.539 2.236

Step 0

5 223.539 2.236

a Constant is included in the model.
b Initial -2 Log Likelihood: 223.539
c Estimation terminated at iteration number 5 because

parameter estimates changed by less than .001.
Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Tabel 4.6
Block 1: Method = Enter
Iteration History(a,b,c,d)

Versi Infobank

Iteration
-2 Log

likelihood Coefficients

Constant CAR NPL PPAP BOPO NIM ROA ROE LDR

Step 1 1 170.224 2.792 .002 -.092 -.001 -.016 -.011 .091 .019 .000

2 110.981 4.715 .005 -.136 -.002 -.035 .000 .164 .045 .000

3 81.661 5.557 .007 -.170 -.002 -.047 .020 .350 .084 .001

4 63.347 5.168 .005 -.213 -.002 -.051 .070 .819 .121 .002

5 51.107 4.854 .003 -.274 -.003 -.058 .158 1.546 .157 .007

6 43.593 7.110 .001 -.350 -.002 -.094 .242 2.445 .184 .015

7 38.368 12.079 .000 -.424 .000 -.167 .276 3.697 .188 .036

8 34.994 20.257 -.003 -.503 .004 -.284 .273 5.680 .134 .073

9 34.075 24.405 -.008 -.602 .007 -.354 .319 7.367 .137 .098

10 33.979 25.314 -.011 -.649 .009 -.375 .341 8.152 .147 .109

11 33.977 25.291 -.011 -.655 .009 -.376 .344 8.266 .149 .110

12 33.977 25.286 -.011 -.656 .009 -.376 .344 8.268 .149 .110

13 33.977 25.286 -.011 -.656 .009 -.376 .344 8.268 .149 .110

a Method: Enter
b Constant is included in the model.
c Initial -2 Log Likelihood: 223.539
d Estimation terminated at iteration number 13 because parameter estimates changed by less than
.001.
Sumber: hasil output SPSS yang diolah
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Dari Tabel 4.5 dan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai -2LL awal ( Block 0=

Beginning Block) adalah sebesar 223.539. Setelah dimasukkan kedelapan variabel

independen, maka nilai -2LL akhir (Block 1: Method = Enter) mengalami penurunan

menjadi sebesar 33.977. Penurunan likelihood (-2LL) ini menunjukkan model regresi

yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

b. Cox dan Snell’s R Square dan Negelkerke’s R Square

Cox dan Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R2

pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan

nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit untuk diinterpretasikan.

Negelkerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell’s untuk

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1(satu). Nilai Nagelkerke R

Square dalam model regresi logistik ini menunjukkan koefisien determinasi yang

digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen

mampu memperjelas variabilitas variabel dependen.

1. Versi Bank Indonesia

Nilai Nagelkerke R Square versi Bank Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.7

di bawah ini:

Tabel 4.7
Nilai Nagelkerke R Square Versi Bank Indonesia

Model Summary

Step
-2 Log

likelihood
Cox & Snell

R Square
Nagelkerke R

Square

1 16.242 .277 .894

Sumber: hasil output SPSS yang diolah
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Dilihat dari hasil output SPSS nilai Cox & Snell R Square sebesar 0.277 dan

nilai Nagelkerke R Square adalah 0.894. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

variablilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel

independent sebesar 89.4%. Dalam penelitian ini berarti secara bersama-sama variasi

variabel bebas (CAR, NPL, Pemenuhan PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE, dan LDR)

versi Bank Indonesia dapat menjelaskan variasi variabel tingkat kesehatan bank versi

Bank Indonesia sebesar 89.4%.

2. Versi Infobank

Nilai Nagelkerke R Square versi Infobank dapat dilihat pada tabel 4.8 di

bawah ini:

Tabel 4.8
Nilai Nagelkerke R Square Versi Infobank

Model Summary

Step
-2 Log

likelihood

Cox &
Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

1 33.977(a) .416 .886

a Estimation terminated at iteration number 13 because
parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Dilihat dari hasil output SPSS nilai Cox & Snell R Square sebesar 0.416 dan

nilai Nagelkerke R Square adalah 0.886. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

variablilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel

independen sebesar 88.6%. Dalam penelitian ini berarti secara bersama-sama variasi

variabel bebas (CAR, NPL, Pemenuhan PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE, dan LDR)
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versi Infobank dapat menjelaskan variasi variabel tingkat kesehatan bank versi

Infobank sebesar 88.6%.

c. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipótesis nol bahwa

data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s

Goodness of Fit Test statistik sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis 0

ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya

sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai

observasinya. Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar

dari 0.05, maka hipótesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena

cocok dengan data observasinya.

1. Versi Bank Indonesia

Tabel 4.9
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 .072 8 1.000

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow Test

sebesar 0.072 dan signifikan pada 1.000. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari

0.05, maka hipótesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi
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nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan

data observasinya.

2. Versi Infobank

Tabel 4.10
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 .130 6 1.000

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai Hosmer and Lemeshow Test

sebesar 0.130 dan signifikan pada 1.000. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari

0.05, maka hipótesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi

nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan

data observasinya.

4.2.2.2 Uji Multikolonearitas

Regresi yang baik adalah regresi yang ditunjukkan dengan tidak adanya gejala

korelasi yang kuat antara variabel bebasnya. Pengujian multikoloneritas

menggunakan matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi

antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji besarnya korelasi

variabel CAR, NPL, Pemenuhan PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE, dan LDR. Jika

korelasi yang terjadi kurang dari 0.98, berarti tidak terjadi multikoloneritas,

sedangkan jika koefisien yang terjadi di atas 0.98, maka terjadi multikoloneritas dan

berarti model regresi yang digunakan tidak baik. Berikut disajikan hasil pengujian

multikolonearitas variabel independen penelitian:
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Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolonearitas Versi Bank Indonesia

Correlation Matrix

Constant CAR NPL PPAP BOPO NIM ROA ROE LDR

Step 1 Constant 1.000 .794 -.737 .139 -.992 .135 -.904 .632 -.908

CAR .794 1.000 -.495 .247 -.800 -.348 -.715 .422 -.820

NPL -.737 -.495 1.000 -.306 .719 -.341 .809 -.887 .689

PPAP .139 .247 -.306 1.000 -.233 -.205 -.444 .448 -.201

BOPO -.992 -.800 .719 -.233 1.000 -.136 .921 -.635 .904

NIM .135 -.348 -.341 -.205 -.136 1.000 -.094 .252 -.050

ROA -.904 -.715 .809 -.444 .921 -.094 1.000 -.846 .808

ROE .632 .422 -.887 .448 -.635 .252 -.846 1.000 -.566

LDR -.908 -.820 .689 -.201 .904 -.050 .808 -.566 1.000

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolonearitas Versi Infobank

Correlation Matrix

Constant CAR NPL PPAP BOPO NIM ROA ROE LDR

Step 1 Constant 1.000 -.073 -.303 -.009 -.969 -.083 -.005 -.460 .065

CAR -.073 1.000 .279 -.707 .093 -.053 -.305 .082 -.012

NPL -.303 .279 1.000 -.316 .394 -.203 -.683 -.186 -.420

PPAP -.009 -.707 -.316 1.000 -.115 .163 .453 .057 .311

BOPO -.969 .093 .394 -.115 1.000 -.038 -.181 .401 -.291

NIM -.083 -.053 -.203 .163 -.038 1.000 .237 .350 .206

ROA -.005 -.305 -.683 .453 -.181 .237 1.000 .025 .729

ROE -.460 .082 -.186 .057 .401 .350 .025 1.000 .052

LDR .065 -.012 -.420 .311 -.291 .206 .729 .052 1.000

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Baik dari tabel 4.11 maupun tabel 4.12 menunjukkan hasil bahwa tidak ada

nilai koefisien korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,98; maka tidak

ada gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas. Nilai korelasi negatif (-)

menunjukkan bahwa antar variabel independen terdapat korelasi tidak langsung atau

korelasi negatif.
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4.2.2.3 Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi dalam

memprediksi tingkat kesehatan bank. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari

variabel dependen dan dalam hal ini sehat dengan kategori (1) dan tidak sehat dengan

kategori (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari

variabel dependen sehat (1) dan tidak sehat (0). Adapun hasil dari tabel klasifikasi

versi Bank Indonesia dan versi Infobank dapat dilihat pada tabel 4.13 dan tabel 4.14

di bawah ini:

1. Versi Bank Indonesia

Tabel 4.13
Classification Table(a) Versi Bank Indonesia

Predicted

BI
Percentage

Correct
Observed

0 1

Step 1 BI 0 15 1 93.8

1 2 334 99.4

Overall Percentage 99.1

a The cut value is .500
Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa menurut prediksi; bank yang

tidak sehat adalah 16 bank, sedangkan hasil observasi hanya 15 bank yang tidak sehat

dan 1 sisanya dinyatakan sehat. Jadi ketepatan prediksi untuk bank yang tidak sehat

adalah 93.8%.

Sedangkan menurut prediksi; bank yang sehat adalah 336, namun hasil

observasi menunjukkan bahwa bank yang sehat 334 bank dan sisanya 2 dinyatakan
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tidak sehat. Jadi ketepatan prediksi untuk bank yang sehat adalah 99.4% Secara

keseluruhan ketepatan prediksi versi Bank Indonesia adalah 99.1%.

2. Versi Infobank

Tabel 4.14
Classification Table(a) Versi Infobank

Predicted

IB
Percentage

Correct
Observed

0 1

Step 1 IB 0 29 5 85.3

1 5 313 98.4

Overall Percentage 97.2

a The cut value is .500
Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa menurut prediksi; bank yang

tidak sehat 34 bank, sedangkan hasil observasi 29 bank yang tidak sehat dan 5

sisanya dinyatakan sehat. Jadi ketepatan prediksi untuk bank yang tidak sehat adalah

85.3%. Sedangkan menurut prediksi bank yang sehat; 318 bank, namun hasil

observasi menunjukkan bahwa bank yang sehat 313 bank dan sisanya 5 dinyatakan

tidak sehat. Jadi ketepatan prediksi untuk bank yang sehat 98.4%. Secara keseluruhan

ketepatan prediksi versi Infobank adalah 97.2%.

4.2.2.4 Pengujian Hipotesis

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara

nilai probabilitas (sig). Apabila terlihat angka signifikan lebih kecil dari 0,05 maka

koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat 5% maka berarti H0 ditolak dan H1
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diterima, yang berarti bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap

terjadinya variabel terikat. Begitu pula sebaliknya, jika angka signifikansi lebih besar

dari 0,05 maka berarti H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya variabel terikat.

Estimasi maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada

tampilan output variabel in the equation. Dari variabel persamaan tersebut dapat

diketahui persamaan regresi dari model ini.

Pengujian koefisien regresi versi Bank Indonesia dan Versi Infobank dapat

diilakukan dengan regresi logistik yang hasilnya terdapat pada tabel 4.15 di bawah

ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

Variables in the Equation

Versi Bank Indonesia Versi Infobank

B Sig. B Sig.

Step 1(a) CAR .054 .212 -.011 .794

NPL -1.112 .006 -.656 .004

PPAP .007 .795 .009 .533

BOPO -.398 .070 -.376 .094

NIM .431 .260 .344 .161

ROA -3.105 .063 8.268 .010

ROE .664 .027 .149 .442

LDR -.007 .087 .110 .031

Constant 45.304 .050 25.286 .243

a Variable(s) entered on step 1: CAR, NPL, PPAP, BOPO, NIM, ROA,
ROE, LDR.

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi versi Bank Indonesia menghasilkan

model berikut ini:
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Kesehatan Bank = 45.304 + 0.054CAR - 1.112NPL + 0.007Pemenuhan PPAP –

0.398BOPO + 0.431NIM – 3.105ROA + 0.664ROE – 0.007LDR

Sedangkan hasil pengujian terhadap koefisien regresi versi Infobank

menghasilkan model berikut ini:

Kesehatan Bank = 25.286 – 0.011CAR – 0.656NPL + 0.009Pemenuhan PPAP –

0.376BOPO + 0.344NIM + 8.268ROA + 0.149ROE + 0.110LDR + e

Pengujian Hipotesis

H1a: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H1b: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel CAR versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

positif sebesar 0.054 dengan tingkat signifikansi 0.212, lebih besar dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi CAR lebih besar dari α=5% maka H1a ditolak. Dengan

demikian CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel CAR versi Infobank menunjukkan koefisien negatif

sebesar 0.011 dengan tingkat signifikansi 0.794, lebih besar dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi CAR lebih besar dari α=5% maka H1b ditolak. Dengan demikian

CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.
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H2a: NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H2b: NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel NPL versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

negatif sebesar 1.112 dengan tingkat signifikansi 0.006, lebih kecil dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi NPL lebih kecil dari α=5% maka H2a diterima. Dengan

demikian NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel NPL versi Infobank menunjukkan koefisien negatif

sebesar 0.656 dengan tingkat signifikansi 0.004, lebih kecil dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi NPL lebih kecil dari α=5% maka H2b diterima. Dengan demikian

NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

H3a: Pemenuhan PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Bank Indonesia

H3b: Pemenuhan PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel Pemenuhan PPAP versi Bank Indonesia

menunjukkan koefisien positif sebesar 0.007 dengan tingkat signifikansi 0.795, lebih

besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi pemenuhan PPAP lebih besar dari
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α=5% maka H3a ditolak. Dengan demikian Pemenuhan PPAP berpengaruh positif

tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel Pemenuhan PPAP versi Infobank menunjukkan

koefisien positif sebesar 0.009 dengan tingkat signifikansi 0.533, lebih besar dari

α=5%. Karena tingkat signifikansi pemenuhan PPAP lebih besar dari α=5% maka H3b

ditolak. Dengan demikian Pemenuhan PPAP berpengaruh positif tetapi tidak

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Infobank.

H4a: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H4b: BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel BOPO versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

negatif sebesar 0.398 dengan tingkat signifikansi 0.070, lebih besar dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi BOPO lebih besar dari α=5% maka H4a ditolak. Dengan

demikian BOPO berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel BOPO versi Infobank menunjukkan koefisien negatif

sebesar 0.376 dengan tingkat signifikansi 0.094, lebih besar dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi BOPO lebih besar dari α=5% maka H4b ditolak. Dengan demikian

BOPO berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Infobank.
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H5a: NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H5b: NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel NIM versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

positif sebesar 0.431 dengan tingkat signifikansi 0.260, lebih besar dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi NIM lebih besar dari α=5% maka H5a ditolak. Dengan

demikian NIM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel NIM versi Infobank menunjukkan koefisien positif

sebesar 0.344 dengan tingkat signifikansi 0.161, lebih besar dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi NIM lebih besar dari α=5% maka H5b ditolak. Dengan demikian

NIM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

H6a: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H6b: ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel ROA versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

negatif sebesar 3.105 dengan tingkat signifikansi 0.063, lebih besar dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi ROA lebih besar dari α=5% maka H6a ditolak. Dengan
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demikian ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel ROA versi Infobank menunjukkan koefisien positif

sebesar 8.268 dengan tingkat signifikansi 0.010, lebih kecil dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi ROA lebih kecil dari α=5% maka H6b diterima. Dengan demikian

ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

H7a: ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H7b: ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel ROE versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

positif sebesar 0.664 dengan tingkat signifikansi 0.027, lebih kecil dari α=5%. ingkat

signifikansi ROE lebih kecil dari α=5% maka H7a diterima. Dengan demikian ROE

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank

Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel ROE versi Infobank menunjukkan koefisien positif

sebesar 0.149 dengan tingkat signifikansi 0.442, lebih besar dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi ROE lebih besar dari α=5% maka H7b ditolak. Dengan demikian

ROE berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.
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H8a: LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia

H8b: LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank

Pada tabel 4.15 variabel LDR versi Bank Indonesia menunjukkan koefisien

negatif sebesar 0.007 dengan tingkat signifikansi 0.087, lebih besar dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi LDR lebih besar dari α=5% maka H8a ditolak. Dengan

demikian LDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia.

Pada tabel 4.15 variabel LDR versi Infobank menunjukkan koefisien positif

sebesar 0.110 dengan tingkat signifikansi 0.031, lebih kecil dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi LDR lebih kecil dari α=5% maka H8b diterima. Dengan demikian

LDR berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

4.2.3 Uji Beda T-Test

Tabel 4.16
Descriptive Statistics Kesehatan Bank

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

BI 352 52.74 100.00 88.37 10.60

IB 352 39.32 99.57 84.85 11.82

Valid N (listwise) 352

Sumber: hasil output SPSS yang diolah
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Berdasarkan Tabel 4.16 menunjukkan nilai minimum kesehatan bank versi

Bank Indonesia yaitu 52.74 dan nilai maksimum yaitu 100 dengan nilai mean sebesar

88.37 dan standar deviasi 10.60. Sedangkan nilai minimum kesehatan bank versi

Infobank yaitu 39.32 dan nilai maksimum yaitu 99.57 dengan nilai mean sebesar

88.85 dan standar deviasi 11.82.

Tabel 4.17
Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

BI 88.3677 352 10.59891 .56492Pair 1

IB 84.8518 352 11.82265 .63015

Sumber: hasil output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa rata-rata tingkat kesehatan bank versi

Bank Indonesia adalah sebesar 88.3677% sedangakan rata-rata tingkat kesehatan

versi Infobank adalah sebesar 84.8518%. Secara absolut jelas bahwa rata-rata tingkat

kesehatan bank berbeda versi Bank Indonesia dan versi Infobank, untuk melihat

apakah perbedaan ini memang nyata secara statistik maka harus melihat tabel Paired

Samples Test di bawah ini:

Tabel 4.18
Paired Samples Test

Paired Differences t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Std.

Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper

Pair 1 BI - IB 3.5158 7.68483 .40960 2.7103 4.3214 8.584 351 .000

Sumber: hasil output SPSS yang diolah
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Pengujian Hipotesis

H9: Terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio

keuangan versi Bank Indonesia versus Infobank.

Kriteria pengujian yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. H9 dapat diterima jika probabilitas < 0,05

b. H9 dapat ditolak jika probabilitas > 0,05

Pada tabel 4.18 terlihat bahwa perbedaan rata-rata tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia dan tingkat kesehatan bank versi Infobank sebesar 3.5158,

deviasi standar perbedaan rata-rata sebesar 7.68483 dengan variabilitas yang

ditunjukkan standar error rata-rata sebesar 0.40960 dan t hitung sebesar 8.584 dengan

Sig.(2-tailed) atau probabilitas adalah 0.000 yang mana lebih kecil dari α = 0,05

sehingga H0 ditolak dan H9 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat

kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan berbeda secara signifikan antara versi

Bank Indonesia versus Infobank.

4.3 Interpretasi Hasil

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang

telah dilakukan. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H1a dan H1b

H1a yang diajukan menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh
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koefisien variabel CAR positif sebesar 0.054 dengan tingkat signifikansi 0.212, lebih

besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi CAR lebih besar dari α=5% maka

hipotesis ke-1a ditolak. Dengan demikian CAR berpengaruh positif tetapi tidak

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Begitu pula H1b

yang diajukan menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien

variabel CAR negatif sebesar 0.011 dengan tingkat signifikansi 0.794, lebih besar

dari α=5%. Karena tingkat signifikansi CAR lebih besar dari α=5% maka hipotesis

ke-1b ditolak. Dengan demikian CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank versi Infobank. Hasil penelitian ini selaras dengan

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Titik Aryati dan Shirin Balafif (2007), Etty

dan Titik Aryati (2000) yang menunjukkan rasio CAR tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Dalam penelitian ini rasio CAR versi Bank Indonesia dan versi Infobank

sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

disebabkan karena nilai minimum CAR baik versi Bank Indonesia maupun versi

Infobank sebesar 9.34%. Artinya semua bank yang diteliti telah memilki nilai CAR di

atas 8%, sehingga semua bank masuk kategori sehat. Dengan demikian, variabel ini

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan bank. Namun, hal yang perlu

diperhatikan, kondisi CAR yang sangat tinggi tidak serta merta memberikan hasil

yang baik bagi kesehatan bank, karena hal ini menunjukkan bank tidak cukup
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ekspansif di dalam melakukan investasi pada aktiva yang berisiko dalam memperoleh

pendapatan bagi bank. Namun, di sisi lain CAR yang terlalu rendah memungkinkan

investasi pada aktiva yang berisiko tidak bisa dicover dengan modal sendiri yang

dimiliki bank. Oleh karena itu, batasan pasti tentang nilai maksimum CAR perlu

ditetapkan oleh otoritas moneter guna merangsang manajemen tetap bertindak hati-

hati dengan tetap menjaga kesehatan bank, namun mereka harus selalu mencari

peluang investasi yang menguntungkan.

4.3.2 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H2a dan H2b

H2a yang diajukan menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil

penelitian diperoleh koefisien variabel NPL negatif sebesar 1.112 dengan tingkat

signifikansi 0.006, lebih kecil dari α=5%. Karena tingkat signifikansi NPL lebih

kecil dari α=5% maka hipotesis ke-2a diterima. Dengan demikian NPL berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Begitu

pula H2b yang diajukan menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien variabel

NPL negatif sebesar 0.656 dengan tingkat signifikansi 0.004, lebih kecil dari α=5%.

Karena tingkat signifikansi NPL lebih kecil dari α=5% maka hipotesis ke-2b

diterima. Dengan demikian NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian

sebelumnya yaitu penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Titik Aryati dan
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Shirin Balafif (2007) yang menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Dalam penelitian ini rasio NPL versi Bank Indonesia dan versi Infobank

sama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal

ini menunjukkan bahwa semakin besar NPL maka tingkat kesehatan bank akan

semakin rendah atau kondisi suatu bank semakin tidak sehat. Peningkatan NPL akan

mempengaruhi tingkat kesehatan bank, karena semakin tinggi NPL akan semakin

memperburuk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin

besar. Oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. NPL yang

rendah mengindikasikan kinerja keuangan bank semakin baik.

4.3.3 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H3a dan H3b

H3a yang diajukan menyatakan bahwa Pemenuhan PPAP berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil

penelitian diperoleh koefisien variabel Pemenuhan PPAP positif sebesar 0.007

dengan tingkat signifikansi 0.795, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi

pemenuhan PPAP lebih besar dari α=5% maka hipotesis ke-3a ditolak. Dengan

demikian Pemenuhan PPAP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Begitu pula H3b yang diajukan

menyatakan bahwa Pemenuhan PPAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien



108

variabel Pemenuhan PPAP positif sebesar 0.009 dengan tingkat signifikansi 0.533,

lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi Pemenuhan PPAP lebih besar dari

α=5% maka hipotesis ke-3b ditolak. Dengan demikian Pemenuhan PPAP

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian

Almalia dan Herdiningtyas (2005) yang menunjukkan bahwa pemenuhan PPAP tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank.

Dalam penelitian ini rasio pemenuhan PPAP versi Bank Indonesia dan versi

Infobank sama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank. Hal ini disebakan karena nilai rata-rata Pemenuhan PPAP bank umum

konvensional di Indonesia di atas 100% yaitu 120.02% versi Bank Indonesia dan

120.14% versi Infobank. Artinya sebagian besar bank yang diteliti telah memenuhi

kriteria persyaratan kesehatan bank dilihat dari komponen pemenuhan cadangan yang

wajib dibentuk sehingga Pemenuhan PPAP tidak berpengaruh terhadap kesehatan

bank.

4.3.4 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H4a dan H4b

H4a yang diajukan menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian

diperoleh koefisien variabel BOPO negatif sebesar 0.398 dengan tingkat signifikansi

0.070, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi BOPO lebih besar dari

α=5% maka hipotesis ke-4a ditolak. Dengan demikian BOPO berpengaruh negatif
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tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. H4b

yang diajukan menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien

variabel BOPO negatif sebesar 0.376 dengan tingkat signifikansi 0.094, lebih besar

dari α=5%. Karena tingkat signifikansi BOPO lebih besar dari α=5% maka hipotesis

ke-4b ditolak. Dengan demikian BOPO berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank versi Infobank. Hasil penelitian ini selaras dengan

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002) serta

Etty dan Titik Aryati (2000) yang memperlihatkan hasil bahwa rasio BOPO tidak

memilki pengaruh yang signifikan antara terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu

pula menurut penelitian Tarmizi dan Willyanto (2003), Yudhi, Moch Syafrudin, dan

Didik (2002), serta Murtanto dan Zeny Arfiana (2002) juga memperlihatkan hasil

bahwa rasio BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebangkrutan

bank.

Dalam penelitian ini rasio BOPO versi Bank Indonesia dan versi Infobank

sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

disebabkan karena nilai rata-rata BOPO bank umum konvensional di Indonesia di

bawah 96% yaitu 79.58% versi Bank Indonesia dan 80.10% versi Infobank. Artinya

sebagian besar bank yang diteliti dapat mengendalikan biaya operasional terhadap

pendapatan operasonal sehingga efesiensi usaha bank dapat terpenuhi dan kesehatan

bank tercapai, sehingga BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.
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4.3.5 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H5a dan H5b

H5a yang diajukan menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh

koefisien variabel NIM positif sebesar 0.431 dengan tingkat signifikansi 0.260, lebih

besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi NIM lebih besar dari α=5% maka

hipotesis ke-5a ditolak. Dengan demikian NIM berpengaruh positif tetapi tidak

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Begitu pula H5b

yang diajukan menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh koefisien

variabel NIM positif sebesar 0.344 dengan tingkat signifikansi 0.161, lebih besar dari

α=5%. Karena tingkat signifikansi NIM lebih besar dari α=5% maka hipotesis ke-5b

ditolak. Dengan demikian NIM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Penelitian ini selaras dengan penelitian

sebelumnya yaitu penelitian Titik Aryati dan Shirin Balafif (2007) yang

menyimpulkan bahwa rasio NIM tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank.

Dalam penelitian ini rasio NIM versi Bank Indonesia dan versi Infobank

sama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

disebabkan karena nilai rata-rata NIM bank umum konvensional di Indonesia di atas

1.5% yaitu 7.10% versi Bank Indonesia dan 7.09% versi Infobank. Artinya sebagian

besar bank yang diteliti dapat memenuhi kriteria persyaratan kesehatan bank dilihat
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dari perolehan pendapatan bunga bersih dari pengelolaan aktiva produktif, sehingga

NIM tidak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

4.3.6 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H6a dan H6b

H6a yang diajukan menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian

diperoleh koefisien variabel ROA negatif sebesar 3.105 dengan tingkat signifikansi

0.063, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi ROA lebih besar dari α=5%

maka hipotesis ke-6a ditolak. Dengan demikian ROA berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Penelitian ini

selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Titik Aryati dan Shirin Balafif

(2007), Etty dan Titik Aryati (2000) yang menunjukkan hasil bahwa rasio ROA tidak

memilki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Selain itu,

menurut penelitian Yudhi, Moch Syafrudin dan Didik (2002), Murtanto dan Zeny

Arfiana (2002) juga menunjukkan bahwa rasio ROA tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kebangkrutan bank. Begitu pula H6b yang diajukan menyatakan

bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank. Namun, dari hasil penelitian H6b diperoleh koefisien variabel ROA positif

sebesar 8.268 dengan tingkat signifikansi 0.010, lebih kecil dari α=5%. Karena

tingkat signifikansi ROA lebih kecil dari α=5% maka hipotesis ke-6b diterima.

Dengan demikian ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank. Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu
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penelitian Almilia dan Herdiningtyas (2005), Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002)

menunjukkan hasil bahwa rasio ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank. Begitu pula menurut penelitian Tarmizi dan Willyanto (2003)

menunjukkan bahwa rasio ROA juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebangkrutan bank.

Perbedaan hasil ini disebabkan adanya perbedaan pembobotan rasio ROA

versi Bank Indonesia versus Infobank. Dalam penelitian ini rasio ROA versi Bank

Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

berarti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total

aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan belum dapat digunakan untuk menentukan

kinerja bank dan tingkat kesehatan bank. Sedangkan rasio ROA versi Infobank

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan

kondisi suatu bank semakin sehat. Dimana untuk memperoleh ROA yang besar

diperlukan adanya aktiva produktif yang berkualitas dan manajemen yang solid.

4.3.7 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H7a dan H7b

H7a yang diajukan menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh

koefisien variabel ROE positif sebesar 0.664 dengan tingkat signifikansi 0.027, lebih

kecil dari α=5%. Tingkat signifikansi ROE lebih kecil dari α=5% maka hipotesis ke-
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7a diterima. Dengan demikian ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Penelitian ini selaras dengan penelitian

terdahulu yaitu penelitian Titis Juniarsi A S dan Agus Endro Suwarno ( 2005) yang

menunjukkan bahwa rasio ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebangkrutan bank. Begitu pula H7b yang diajukan menyatakan bahwa ROE

berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank versi Infobank. Namun, dari hasil

penelitian diperoleh koefisien variabel ROE positif sebesar 0.149 dengan tingkat

signifikansi 0.442, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi ROE lebih

besar dari α=5% maka hipotesis ke-7b ditolak. Dengan demikian ROE berpengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Infobank.

Penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Etty M. Nasser dan

Titik Aryati (2000), Almilia dan Herdiningtyas (2005), dan Titik Aryati dan Shirin

Balafif (2007) yang menyimpulkan bahwa rasio ROE tidak memilki pengaruh yang

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Begitu pula penelitian Wilopo (2001)

yang menunjukkan bahwa rasio ROE juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kebangkrutan bank.

Perbedaan hasil ini disebabkan adanya perbedaan pembobotan rasio ROE

versi Bank Indonesia versus Infobank. Dalam penelitian ini rasio ROE versi Bank

Indonesia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi ROE maka tingkat kesehatan juga akan semakin

tinggi atau kondisi suatu bank semakin sehat. Hal ini berari bank-bank umum
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konvensional di Indonesia memiliki kemampuan manajemen bank yang baik dalam

mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak, karena

semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil atau

kondisi suatu bank semakin sehat. Sedangkan rasio ROE versi Infobank tidak

berpengaruh signifikan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan modal yang tersedia untuk

menghasilkan laba setelah pajak belum dapat digunakan untuk menentukan kinerja

bank dan tingkat kesehatan bank.

4.3.8 Intepretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H8a dan H8b

H8a yang diajukan menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Dari hasil penelitian

diperoleh koefisien variabel LDR negatif sebesar 0.007 dengan tingkat signifikansi

0.087, lebih besar dari α=5%. Karena tingkat signifikansi LDR lebih besar dari α=5%

maka hipotesis ke-8a H8a ditolak. Dengan demikian LDR berpengaruh negatif tetapi

tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia. Penelitian ini

selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Murtanto dan Zeny Arfiana

(2002) menunjukkan hasil bahwa LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kebangkrutan bank. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Etty dan

Titik Aryati (2000), Titik Aryati dan Hekinus Manao (2002), Almilia dan

Herdiningtyas (2005), serta Titik Aryati dan Shirin Balafif (2007) juga menunjukkan

hasil bahwa LDR tidak memilki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan
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bank. H8b yang diajukan juga menyatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank. Namun, dari hasil penelitian diperoleh koefisien

variabel LDR positif sebesar 0.110 dengan tingkat signifikansi 0.031, lebih kecil dari

α=5%. Karena tingkat signifikansi LDR lebih kecil dari α=5% maka hipotesis ke-8b

diterima. Dengan demikian LDR berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap

tingkat kesehatan bank versi Infobank. Penelitian ini selaras dengan penelitian

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Tarmizi dan Willyanto (2003)

menunjukkan hasil bahwa LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kebangkrutan bank.

Perbedaan hasil ini disebabkan adanya perbedaan pembobotan rasio LDR

versi Bank Indonesia versus Infobank. Dalam penelitian ini rasio LDR versi Bank

Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini

berarti bahwa tingkat likuiditas bank belum dapat digunakan untuk menentukan

kinerja bank dan tingkat kesehatan bank. Sedangkan rasio LDR versi Infobank

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi LDR maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan

semakin besar dan kondisi suatu bank semakin tidak sehat.

4.3.9 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk H9

Hipotesis kesembilan yang diajukan menyatakan bahwa Terdapat perbedaan

hasil tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan versi Bank Indonesia Versus
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Infobank. Dari hasil penelitian diperoleh hasil perbedaan rata-rata tingkat kesehatan

bank versi Bank Indonesia dan tingkat kesehatan bank versi Infobank sebesar 3.5158,

deviasi standar perbedaan rata-rata sebesar 7.68483 dengan variabilitas yang

ditunjukkan standar error rata-rata sebesar 0.40960 dan t hitung sebesar 8.584 dengan

Sig.(2-tailed) atau probabilitas adalah 0.000 yang mana lebih kecil dari α = 0,05

sehingga H0 ditolak dan H9 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat

kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan berbeda secara signifikan antara versi

Bank Indonesia versus Infobank. Hal ini disebabkan pembobotan masing-masing

komponen yang berbeda sehingga menimbulkan rata-rata tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia versus Infobank berbeda secara signifikan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah rasio keuangan (Capital

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Pemenuhan PPAP

(Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Return On Assets

(ROA), Return On Equity (ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh

terhadap tingkat kesehatan bank versi Bank Indonesia dan versi Infobank serta

apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan versi

Bank Indonesia versus Infobank.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

2. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Bank Indonesia.

3. Pemenuhan PPAP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Bank Indonesia.
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4. BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

5. NIM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

6. ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

7. ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Bank Indonesia.

8. LDR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Indonesia.

9. CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Infobank.

10. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

11. Pemenuhan PPAP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat

kesehatan bank versi Infobank.

12. BOPO berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan

bank versi Infobank.

13. NIM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Bank Infobank.

14. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.
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15. ROE berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank

versi Infobank.

16. LDR berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap tingkat kesehatan bank versi

Infobank.

17. Rata-rata tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan berbeda secara

signifikan antara versi Bank Indonesia versus Infobank.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Jumlah obyek pengamatan dalam penelitian ini yang relatif sedikit yakni terbatas

pada bank-bank yang tercatat di Direktori Perbankan Indonesia serta Infobank

selama tahun 2005-2008, hal ini terkait dengan keterbatasan data, sehingga hasil

penelitian ini perlu hati-hati di dalam mengeneralisir pada konteks industri

perbankan yang lebih luas di Indonesia.

2. Periode pengamatan yang digunakan cukup pendek yaitu 2005-2008. Dengan

periode pengamatan penelitian yang panjang mungkin akan memperoleh tingkat

prediksi kesehatan bank yang lebih baik.

3. Rasio yang digunakan sebagai variabel bebas pada CAMEL hanya 8 variabel.

Rasio-rasio lain yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menilai tingkat

kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya
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digunakan karena tidak tersedianya data dan rasio keuangan yang digunakan

disesuaikan dengan rasio keuangan yang ada di Infobank.

4. Faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga, subsidi pemerintah dan sebagainya

belum dipertimbangkan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut mungkin

berpengaruh pada kondisi kesehatan suatu bank.

5.3 Saran

Dengan berbagai telaah dan analisa yang dilakukan serta berdasarkan

keterbatasan-keterbatasan penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengambil periode pengamatan penelitian yang lebih panjang dengan jumlah

sampel yang lebih banyak. Dengan periode pengamatan penelitian lebih panjang

dan sampel yang lebih banyak diharapkan akan memprediksi tingkat kesehatan

bank lebih baik.

2. Rasio-rasio keuangan CAMEL yang digunakan untuk penelitian selanjutnya

sebaiknya menambah variable-variabel bebas lainnya, misalnya Aktiva Produktif

Bermasalah (APB), Net Interest Margin (NPM), dan lain-lain karena dalam

penelitian ini variabel yang digunakan menyesuaikan dengan variabel yang ada di

majalah infobank .

3. Kepada para investor dan calon investor yang hendak melakukan investasi

sebaiknya berhati-hati karena ada perbedaan tingkat kesehatan bank versi Bank

Indonesia.
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