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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada 
Bank Pembangunan Daerah di Indonesia 

 
Nella Yantiana 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas 
terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Risiko kredit dan risiko 
likuiditas merupakan risiko yang harus dikelola oleh perbankan, risiko kredit diproxikan 
kedalam nilai Non Performing Loan sedangkan risiko likuiditas akan diproxikan kedalam 
nilai Loan to Deposits Ratio. Penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh kedua variabel 
tersebut terhadap profitabilitas yang diproxikan kedalam Return on Assets. 
Penelitian ini menggunakan data tahun buku 2017 dari seluruh bank yang masuk dalam 
kategori Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia yang berjumlah sebanyak 
22 bank. Penelitian ini menggunakan dua variabel indpenden yaitu Non Performing Loan 
(NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan variabel dependen yaitu Return on Asset 
(ROA). Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan menunjukan bahwa R2 sebesar 87,6%, 
Berdasarkan hasil uji regresi sederhana menunjukan bahwa variabel non performing loan 
(NPL) memiliki nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan 
bahwa risiko kredit  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko 
kredit maka dapat mengakibatkan menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. 
Selanjutnya variabel loan to deposits ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap 
laba pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dan menunjukan bahwa dengan 
meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat mengakibatkan meningkatkan laba yang akan 
diperoleh oleh BPD.  
 
Kata Kunci: Non Performing Loan, Loan to Deposits Ratio, Return on Assets 
 
 
Pendahuluan 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuksimpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Dengan kata lain, bank, dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga 
intermediasi (financial intermediary) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 
perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Fungsi bank 
sebagai lembaga intermediasi ini membuat bank memiliki posisi yang strategis dalam 
perekonomian, pasalnya, dengan aktivitasnya, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningkatkan arus dana untuk 
investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan dapat meningkatkan 
perekonomian nasional. 

Industri perbankan merupakan industri yang syarat dengan risiko, terutama karena 
melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai 
investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berhaga dan penanaman dana 
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lainya (Ghozali, 2012). Kondisi perbankan di Indonesia selama tahun 2005- 2007 
merupakan periode yang penuh dinamika bagi industri perbankan nasional. 

Dengan adanya perkembangan sektor perbankan yang sangat pesat, hal ini 
mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan 
perbankanmenjadi lebih baik sehingga potensi krisis perbankan dapat dihindari.  Bank 
Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen 
risiko yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011  tentang Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang  mencakup penilaian 
terhadap empat faktor yaitu Risk Profile (Profil Risiko), Good  Corporate Governance 
(GCG), Earnings (Rentabilitas), dan Capital (Permodalan) yang selanjutnya disebut 
dengan metode RGEC yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 
tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat  Kesehatan Bank Umum. Penulis 
membatasi penelitian ini dengan hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu  dari risiko 
kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas. Menurut Sofyan (2003),  kinerja 
perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-
rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. Lebih lanjut lagi dalam 
penelitiannya menyatakan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja 
yang lemah dan menimbulkan masalah, sehingga dalam penelitiannya diisimpulkan bahwa 
profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu 
bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return onAsset (ROA), yang umumnya 
digunakan dalam industri perbankan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan 
yang semakin baik karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Apabila ROA 
meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya 
adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham  Bank dalam 
menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai macam risiko.   Risiko usaha 
bank merupakan tingkat ketidak pastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau 
diharapkan akan diterima (Permono, 2000). Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio 
keuangan yang bekaitan dengan risiko kredit. Menurut Ali (2006), risiko kredit adalah 
risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya 
kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. NPL adalah perbandingan antara total 
kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Bank dikatakan 
mempunyai NPL yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar daripada 
jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPL yang 
tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun 
biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank, maka hal tersebut akan 
mengganggu kinerja bank tersebut. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang 
mengukur kemampuan bank untuk memenihi kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga 
semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut 
mampu menyalurkan  kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka 
kinerja bank juga nmeningkat. Dengan demikian besar-kecilnya rasio LDR suatu 
bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Memprediksi kegagalan finansial 
bank merupakan hal penting karena dapat mencegah atau mengurangi efek negatif yang 
timbul dan mempengaruhi sistem ekonomi. Banyak pihak yang berkepentingan dalam 
penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, diantaranya bagi para manajer, 
investor, pemerintah, masyarakat bisnis, maupun lembaga-lembaga yang terkait. 

Manajemen sangat memerlukan hasil penilaian terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu 
untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sekaligus sebagai 
evaluasi penyusunan perencanaan strategi maupun operasional pada masa 
selanjutnya. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk 
melakukan investasi pada sektor perbankan, Karena investor melihat, semakin sehat suatu 
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bank, maka manajemen bank tersebut bagus. Serta diharapkan bisa memberikan return yang 
tinggi. 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, menurut Werdaningtyas 
(2002) hasil dari penelitian tersebut adalah pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas, sedangkat variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai 
pengaruh positif terhadap profitabilitas dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Suyono (2005) dalam  penelitiannya menunjukkan 
rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terdapat 
Return On Asset (ROA), sedangkan Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan 
(NPL) pertumbuhan laba operasi dan pertumbuhan kredit tidak menujukkan hasil yang 
signifikan terhadap ROA. Paramitha (2012), risiko kredit dan likuiditas berpengaruh 
secara  simultan terhadap profitabilitas yang mengidentifikasikan variabel risiko kredit dan 
likuiditas secara serempak berperan dalam upaya perolehan profitabilitas pada perusahaan 
perbankan yang go public. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis risiko kredit dan 
risiko likuiditas yang merupakan bagian dari RGEC pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. 
 
Literatur Review 

Menurut Brigham dan Houston (2001) isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang 
diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 
manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi penting yang 
dikeluarkan oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak diluar 
perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 
tersebut menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat 
ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 
efeknya pada perusahaan. 

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 
memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 
memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak 
luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang 
akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak 
luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan 
harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 
dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 
asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 

Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan 
kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua 
kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang 
berlaku (Triandaru dan Budisantoso, 2006). 

Non Performing Loan (NPL) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi 
bank, semakin kecil Non Performing Loan (NPL), maka semakin kecil pula resiko kredit 
yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai Non 
Performing Loan (NPL) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional 
dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas 
pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang 
dihadapi bank (Riyadi, 2006). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan 
oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini 
dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari 
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dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank 
tersebut. Sehingga semakin tinggi angka Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank, berarti 
digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai 
angka rasio lebih kecil. (Muhammad, 2005). 

Werdaningtyas (2002), hasil penelitiannya adalah pangsa pasar tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas, sedangkan variabel CAR mempunyai pengaruh positif terhadap 
profitabilitas dan LDR berpengaruh negatif terhadap profutabilitas. Mawardi (2005), 
penelitiannya menunjukkan bahwa keempat variable CAR, NPL,BOPO, serta NIM secara 
bersama sama mempengaruhi kinerja bank umum. Untuk variable CAR dan NIM mempunyai 
pengaruh positif terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO dan NPL, mempunyai pengaruh 
negatif terhadap ROA. Dari keempat variabel, yang paling berpengaruh terhadap ROA adalah 
variabel NIM. 

Suyono (2005), penelitiannya menemukan bahwa rasio CAR, BOPO, dan LDR 
berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk NIM, NPL, pertumbuhan laba operasi dan 
pertumbuhan kredit tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap ROA. Sementara 
Fitrianto dan Mawardi (2006), dalam penelitiannya menemukan bahwa secara 
keseluruhan secara simultan variabel NPA, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO berpengaruh 
secara signifikan terhadap perubahan CAR. Nusantara (2009), hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif sedangkan CAR dan LDR 
berpengaruh positifterhadap ROA, sedangkan pada bank bank non go publik hanya satu 
variabel yaitu LDR yang mempengaruhi besarnya ROA. 

Puspitasari (2009), menemukan dalam penelitian yang dilakukannya LDR, CAR, NIM 
berpengaruh positif terhadap ROA. BOPO dan NPL berpengaruh negative terhadap ROA. 
sedangkan SBI dan PDN tidak berpengaruh terhadap ROA. Paramitha, Suwendra, dan 
Yudiaatmaja (2014), risiko kredit dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap 
profitabilitas yang mengindikasikan variabel risiko kredit dan likuiditas secara serempak 
berperan dalam upaya perolehan profitabilitas  pada perusahaan perbankan yang go 
public. 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumenter dengan pendekatan penelitian 
ini dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini termasuk penelitian asosiatif 
(hubungan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel atau lebih. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah NPL, LDR 
serta Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulan data 
menggunakan cara non participant observation (22 Perusahaan). Dengan demikian yang 
diperlukan dalam penelitian ini sebagaimana yang tercantum di Laporan Keuangan 
Publikasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskripti dan regresi linier berganda yang 
sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat kelayakan data 
penelitian ini digunakan. 
 
Hasil dan Pembahasan 

Statistik deskriptif merupakan uraian dari variabel yang akan diuji, baik dilihat dari 
nilai minimum, maksimum, rata-rata serta stadar deviasi. Berikut adalah penyajian data yang 
meliputi hasil statistik deskriptif atas seluruh Bank Pembangunan daerah di seluruh 
Indonesia: 
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Tabel 1. Deskriptif Statistik Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia 
Variabel N Minimum Maximum Rata-rata Std. Deviation 

NPL 22 0,034 0,12 9,844 .74994 
LDR 22 0,79 0,98 0,91 .40237 
ROA 22 0,0454 0,112 0,089 .57321 

 Sumber: Data olahan, 2018 
Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu variabel yang diteliti yang dapat 

memengaruhi kinerja sebuah bank yaitu tercermin pada laba yang dihasilkan selama periode 
tahun berjalan. Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa rasio Non Performing Loan 
tertinggi yaitu sebesar 12% dan NPL terendah  sebesar 3,4%. Sedangkan Loan to Deposit 
Ratio (LDR) merupakan rasio untuk menilai apakah jumlah penyauran kredit/pembiayaan 
sudah di topang oleh dana pihak ketiga (DPK), rasio ini juga akan dapat mempengaruhi laba 
dikarenakan semakin tinggi tingkat penyaluran kredit maka akan semakin tinggi pendapatan 
bunga bank, namun semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi biaya bunga yang harus 
dibebankan ke bank. Oleh karena itu pengelolaan atas penyaluran kredit harus dilaksanakan 
dengan kehati-hatian (prudential). Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa BPD yang 
memiliki rasio LDR tertinggi yaitu sebesar 98% dan LDR terendah sebesar 79%. Return on 
Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kinerja keuangan sektor perbankan dapat 
tercermin dari laba yang diperoleh, berdasarkan data di atas ROA tertinggi sebesar 11,2% dan 
ROA terendah sebesar 4,54%. Semakin tinggi ROA menunjukan bahwa bank telah optimal 
memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan berupa laba perusahaan. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. 
Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda, terlebih 
dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: uji normalitasitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 

Uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 
heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan 
dalam penelitian supaya hasilnya BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 
2006), sehingga hasil analisis dapat di interpretasikan dengan lebih akurat, efisien, dan 
terbebas dari kelemahan kelemahan yang terjadi karena masih adanya gejala-gejala asumsi 
klasik. Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang bertujuan 
untuk mengetahui apakah data dalam variabel yang akan di analisis berdistribusi normal. Jika 
nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data  tersebut berdistribusi normal, Sebaliknya 
apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 
Berikut Tabel 4.3 menjelaskan hasil dari uji normalitas: 

Tabel 2. Uji Normalitas 
 NPL LDR 
N 22 22 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 1984461338099
8.18 89.5282 

Std. Deviation 1988749155050
2.060 12.31445 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .182 .144 
Positive .182 .144 
Negative -.165 -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .853 .674 
Asymp. Sig. (2-tailed) .460 .754 

                 Sumber: Hasil Olahan Data 
Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukan bahwa nilai Kolmorogorov-Smirnov Z diatas 

0,05 (Kolmogorov > 0,05) hal ini menunjukan bahwa data yang dipergunakan yang meliputi 
variabel jumlah kredit bermasalah, jumlah penyaluran kredit, total aset serta jumlah laba telah 
memiliki distribusi yang normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terdapat hubungan linear antar variabel independen. Menurut 
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Widarjono (2013), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat hubungan linear 
antar variabel independen. Indikasi adanya multikolinearitas dalam sebuah model regresi 
ditunjukkan dengan adanya nilai koefisien determinasi (R2) yang tinggi tetapi variabel 
independen banyak yang tidak signifikan. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat 
nilai korelasi parsial antar variabel independen, apabila nilai korelasi parsial kurang dari 
atau sama dengan 0,85 maka tidak ada masalah multikolinearitas, sebaliknya apabila 
nilai korelasi parsial lebih dari 0,85 maka diduga terdapat masalah multikolinearitas  
(Widarjono, 2013). 

Tabel 3. Correlations 
 NPL LDR  ROA 

Non Performing Loan 
Pearson Correlation 1 -.160 

 

.447* 

Sig. (2-tailed)  .477 .037 

N 22 22 22 

Loan to Deposits Ratio 
Pearson Correlation -.160 1 -.065 

Sig. (2-tailed) .477  .775 

N 22 22 22 

ROA 
Pearson Correlation .625** -.179 .940** 

Sig. (2-tailed) .002 .426  .000 

N 22 22 2
2 22 

Laba 

Pearson Correlation .447* -.065 

.
9
4
0
*

* 

1 

Sig. (2-tailed) .037 .775 
.
0
0
0 

 

N 22 22 2
2 22 

Sumber : Data Olahan, 2018 
 

Tabel 4. Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.372 2.679  .885 .388 
Ln_X1 .057 .034 .506 1.666 .114 
Ln_X2 -.357 .329 -.257 -1.087 .292 

Sumber : Data Olahan, 2018 
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat 

korelasi antara variabel gangguan atau residual, jika dalam model regresi terdapat 
masalah autokorelasi maka akan menyebabkan varian yang besar dan akan  
menyebabkan model regresi tidak bersifat BLUE sehingga hasil estimasi dari modelregresi 
tidak dapat dipercaya. Uji autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan DW test (Durbin-
Watson test). DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan 
nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Tabel 5 menjelaskan mengenai rule of thumb 
dari DW test sebagai berikut (Widarjono, 2013): 
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Tabel 5. Uji Autokorelasi 
     

 

 Sumber : Data Olahan, 2018 
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,976 dan 

berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 
bebas dari gangguan autokorelasi. Selanjutnya pada Tabel di atas juga menunjukan bahwa 
nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 87,6% yang menjelaskan bahwa variabel NPL, LDR 
berpengaruh secara bersama-sama sebesar 87,6% terhadap ROA, sedangkan 12,4% dapat 
dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji 
heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi variabel independen rata 
rata di atas tingkat kepercayaan 0,05 maka model regresi bebas dari heteroskedastisitas, 
dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen, terjadi kesamaan varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Penguji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda dapat diukur dari Uji Statistik 
F, Uji Statistik t dan koefisien Determinasi (R2), ketiga alat uji tersebut dapat dijelaskan 
melalui Tabel di bawah ini: 

Tabel 6. Hasil Uji F 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -10.086 4.057  -2.486 .024 
Non Performing Loan -.113 .052 -.255 -2.174 .044 
Loan to deposits ratio 1.343 .498 .245 2.698 .015 

Sumber : Data Olahan, 2018 
Penguji kelayakan model (model fit) dilakukan dengan uji F (F-test). Uji dimaksudkan 

untuk mengetahui ketiga variabel independen mempengaruhi laba pada Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia sebagai variabel terikat (dependen). Apabila hasil uji F adalah signifikan 
atau P (value) < 0,05 maka hubungan variabel-variabel independen adalah signifikan 
mempengaruhi laba dan model regresi yang digunakan layak uji. Berdasarkan Tabel di atas 
menunjukkan bahwa seluruh variabel yaitu variabel Kredit Bermasalah, Penyaluran Kredit 
dan Total Aset memiliki nilai sig < 0,05 yang berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap laba perusahaan perbankan yang masuk dalam kategori Bank 
Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 4.6 (tabel Anova) diperoleh 
nilai F hitung sebesar 39.981 dengan siginfikansi sebesar 0.000. Karena Signifikansi < alpha 
(0.05) maka H0 ditolak: Artinya: Terdapat  pengaruh yang signifikan secara simultan antara 
Non Performing Loan, Loan to Deposits Ratio terhadap profitabilitas pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia.  

Pengaruh variabel bebas yaitu Non Performing Loan, Loan To Deposits Ratio terhadap 
profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dapat dilihat kesimpulannya pada 
tabel hasil pengujian tesis dibawah ini: 

Tabel 7. Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis 
No Variabel Bebas Arah Signifikansi Hipotesis 
1 Non Performing Loan              ROA Negatif Signifikan Diterima 
2 Loan to Deposits Ratio             ROA Positif Signifikan Diterima 

      Sumber : Data Olahan, 2018 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .936a .876 .854 .28934 1.976 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh masing-masing 
variabel bebas secara individual pada variabel terikat. Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
apakah diterima atau ditolak dengan cara membandingkan antara t hitung dengan t tabel pada 
taraf signifikansi 0,05 (5 %) Apabila signifkansinya dibawah atau sama dengan 0,05 maka 
H1 diterima dan Ho ditolak atau jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka H1 diterima 
dan Ho ditolak. Berdasarkan pada Tabel di atas menunjukan bahwa: 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel non performing loan (NPL) 
memiliki nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
risiko kredit  berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah 
di Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,113, artinya 
variabel non performing loan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya risiko kredit maka dapat mengakibatkan 
menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. Dengan demikian maka H1 diterima. 

 H1   :  Non Performing Loan  berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank    
Pembangunan  Daerah di Indonesia. 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel loan to deposits ratio memiliki 
nilai signifikansi 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa 
penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 1,343, artinya variabel 
penyaluran kredit berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba, ini menunjukkan bahwa 
dengan meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat mengakibatkan meningkatkan laba yang 
akan diperoleh oleh BPD. Dengan demikian maka H2 diterima. 

H2 : Loan to Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap laba pada Bank Pembangunan 
Daerah di Indonesia 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari risiko kredit, risiko 
likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Model regresi 
linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 
NPL dan LDR terhadap Profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan analisis regresi linear 
berganda. Secara matematis bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 10,086 -0,113X1 + 1,343X2  
Keterangan : 
Y          = Return on Assets 
A          = Konstanta 
X1             = Non Performing Loan 
X2             = Loan to Deposit Ratio 
Hubungan antara kredit bermasalah secara parsial terhadap laba didukung oleh 

pernyataan teoritik dari Rusydi (2002: 64) menyatakan bahwa ”pertumbuhan kredit memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan laba”. Hal ini berarti bahwa semakin kecil 
persentase kredit macet, maka rasio laba akan semakin tinggi yang berarti perusahaan 
semakin efektif dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Langkah-langkah dalam usaha 
peningkatan realisasi penyaluran kredit kepada nasabah merupakan langkah yang penting 
untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Terjadinya peningkatan realisasi kredit secara 
otomatis juga akan meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan, hal ini dikarenakan 
pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit lebih besar dari biaya bunga yang harus 
dikeluarkan oleh pihak perusahaan.  

Berdasarkan hasil uji statistk menunjukkan bahwa variabel kredit bermasalah memiliki 
nilai signifikansi 0,04 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa kredit 
bermasalah berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Pembangunan Daerah di 
Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,113, artinya 
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variabel kredit bermasalah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap laba, ini 
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kredit bermasalah maka dapat mengakibatkan 
menurunnya laba yang akan diperoleh oleh BPD. Hubungan antara kredit bermasalah dan 
laba juga disampaikan oleh Ismail (2011: 125) menyatakan kredit bermasalah memiliki 
pengaruh terhadap pendapatan dari lembaga keuangan sehingga dengan pengaruh tersebut 
jumlah laba yang akan didapatkan akan menjadi berkurang.  Menurut Jopie Jusuf (2014:317) 
bila kredit yang disalurkan bank banyak yang bermasalah (macet), bank akan “sangat 
menderita”. Pertama pendapatan bunga menurun, kedua laba menurun, ketiga mengganggu 
likuiditas bank, keempat reputasi bank rusak, kelima alokasi SDM, keenam alokasi waktu. 
Menurut Kasmir (2014:148) mengatakan bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung 
suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian 
yang harus ditanggung oleh bank dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Hendra Lingga Yana (2014) pada 
penelitiannya menemukan bahwa kredit bermasalah mempunyai pengaruh negatif terhadap 
laba, Hestina Wahyu Dewanti (2009) menemukan bahwa berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap perubahan Laba,  Dini Attar dkk (2014) yang pengaruh negatif yang 
ditunjukkan oleh NPL mengindikasikan bahwa semakin tinggi kredit macet, maka akan 
menurunkan tingkat pendapatan dan laba bank sehingga ROA dan ROE pun ikut menurun.   

Menurut Veithzal Rivai (2013:6) dengan demikian laba merupakan tujuan dari 
pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk Bunga yang diterima. Menurut Kasmir 
(2014:125) yaitu besarnya laba suatu bank sangat dipengaruhi dari jumlah kredit yang 
disalurkan dalam suatu periode, makin besar jumlah kredit yang disalurkan maka makin besar 
laba dari bidang ini.  

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel penyaluran kredit 
bermasalah memiliki nilai signifikansi 0,015 yang berarti lebih kecil dari 0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa penyaluran kredit berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia. Disamping itu memiliki koefisien yang positif yaitu 
sebesar 1,343, artinya variabel penyaluran kredit berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
laba, ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penyaluran kredit  maka dapat 
mengakibatkan meningkatkan laba yang akan diperoleh oleh BPD . 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Ni Luh Sri Septiarini 
(2014) yang berkesimpulan penyaluran kredit memiliki pengaruh yang positif, tetapi tidak 
signifikan terhadap profitabilitas.Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Pengaruh yang 
tidak signifikan ini karena dengan timbulnya rasio kredit bermasalah, akan mengurangi laba 
yang seharusnya diterima oleh bank dalam bentuk pendapatan bunga pinjaman, sehingga 
peningkatan yang terjadi pada rasio penyaluran kredit tidak sebanding dengan pengaruhnya 
terhadap peningkatan profitabilitas. Penelitian Hiras Pasaribu (2011)  menyimpulkan bahwa 
dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran kredit yang baik akan mendorong suatu 
bank untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh laba. 
 
Kesimpulan 

Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, sehingga 
hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa berpengaruh pada perusahaan perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI diterima. Sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas, sehingga hipotesis dua (H2) yang 
menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI diterima. Berdasarkan pembahasan 
sebelumnya dapat di simpulkan bahwa Risiko Kredit, Non Performing Loan 
(NPL) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, hal ini mengidentifikasikan bahwa 
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variabel Non Performing Loan (NPL) disebabkan penyaluran kredit ke pihak debitur 
yang besar dan menjadi bermasalah. 

Perusahaan perbankan yang telah melakukan go public terutama perusahaan di 
Indonesia hendaknya lebih mengoptimalkan risiko kredit yang terjadi karena risiko kredit 
memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dimana ketika sebuah perusahaan 
memiliki risiko kredit yang tinggi, maka profitabilitas yang akan diperoleh akan menurun. 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan investasi. Ketika 
investor ingin menilai berinvestasi sebaiknya perlu mempertimbangkan faktor yang cukup 
berpengaruh yaitu Profitabilitas dan disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk lebih 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi Profitabilitas agar mendapatkan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. 
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