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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dan hubungan Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas PT. Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional, Tbk selama periode Triwulan Tahun 2010-2012.  
Aktiva Produktif pada umumnya merupakan pos-pos yang paling produktif pada 
neraca peniliainnya dengan menggunakan Rasio KAP. Kredit Bermasalah merupakan 
jumlah kredit yang tidak tertagih dalam penggolongannya dikategorikan kredit yang 
Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, penilaianya dengan menggunakan Rasio Non 
Performing Loans (NPL). Kedua variabel tersebut merupakan indikator utama PT. 
BTPN, Tbk dalam memperoleh Laba. Profitabilitas dapat diukur dengan 
menggunakan Rasio Return on Asset (ROA). Dalam penilaianya KAP dan NPL yang 
semakin rendah menunjukan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dan 
berpengaruh terhadap Peningkatan ROA, semakin tinggi nilai Rasio ROA semakin 
Profitable perusahaan tersebut.  
Hasil analisa data menunjukan nilai KAP dan NPL PT. BTPN, Tbk mampu ditekan 
cukup rendah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), 
KAP dan NPL PT. BTPN, Tbk yang mampu ditekan berakibat pada meingkatnya 
Laba perusahaan. Hasil Uji Statistik Regresi Berganda dengan menggunakan bantuan 
software SPSS ver-16 dengan tingkat signifikansi (ɑ 0,05). Secara Simultan Kualitas 
Aktiva Produktif dan Kredit Bermasalah (NPL) berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas (ROA), dimana 90,5% Profitabilitas dipengaruhi oleh variabel yang 
diteliti dan sisanya 9,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteleti. Hasil uji 
Regresi Parsial menunjukan NPL berpengaruh sebesar 1,46% terhadap ROA 
sedangkan KAP sangat kuat yaitu sebesar 89,04% terhadap ROA.  
Jika variabel KAP dan NPL bernilan 0% (nol) maka variable ROA bernilai 6%, setiap 
penurunan 1% variabel NPL akan meningkatkan ROA sebesar 0,62% dan setiap 
penurunan 1% variabel KAP akan meningkatkan ROA sebesar 1,235%. Secara 
keseluruhan dari hasil analisa data pada penelitian ini PT. BTPN, Tbk menunjukan 
kinerja keuangan yang positif dan Profitable. 
Kata Kunci : Kualitas Aktiva Produktif, Non Performing Loans, Return on Asset 
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PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Sebagai lembaga keuangan yang 
bergerak dalam jasa keuangan di 
Indonesia, PT Bank BTPN (Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional) yang 
menyediakan jasa perbankan dalam 
berbagai unit usaha berupa BTPN Purna 
Bakti (Tabungan pensiun dan Kredit 
Pensiun), BTPN Mitra Usaha Rakyat 
(Taseto dan Paketmu), BTPN Syariah 
(Paket Masa Depan, Tabungan dan 
Deposito), dan BTPN Sinaya 
(Tabungan, Deposito dan Giro). 
Dimana Produk utama dan yang paling 
dikenal adalah Paket Purna Bakti atau 
Pensiunan. 

 Melihat kinerja keuangan Bank 
BTPN yang terus meningkat secara 
signifikan, beberapa produk utama yang 
menjadi sumber pemasukan Bank 
BTPN dalam memperoleh keuntungan 
(profit) sangat menarik perhatian untuk 
dianalisa trend atau perkembanganya. 
Diantaranya adalah proses penyaluran 
kredit Bank BTPN dimana kredit 
bermasalah (Non Performing Loans) 
Bank BTPN berada diposisi pertama 
diantara seluruh Bank Umun di 
Indonesia dimana Bank BTPN menekan 
tingkat Non Performing Loansnya 
(NPL) selalu dibawah 1%, ,menjadi 
peringkat pertama Bank di Indonesia 
yang dapat menekan kredit 
bermasalanya dibawah 1% sesuai 
dengan tingkat ketentuan NPL yang 
ditetapkan oleh BI. 
(www.btpn.com/laporan_keuangan_201
2) 

 Tingkat penyaluran kredit dan 
kredit bermasalah sangat 
mempengaruhi kinerja Bank BTPN 
secara keseluruhan mencakup tingkat 
Penyisihan Pengahapusan aktiva 
produktif yang juga akan berpengaruh 
terhadap profitabilitas Bank BTPN 
secara keseluruhan, dikarenakan aktiva 
yang paling produktif dan merupakan 
pos utama dalam arus kas pada Bank 
BTPN adalah tingkat profitabilitas 
penyaluran kredit, terutama kredit 
pensiun yang dapat menekan tingkat 
NPL atau kredit bermasalah. 
 Oleh karena Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit bermasalah 
merupakan indikator-indikator utama 
dalam menilai kenerja Bank BTPN, 
setiap peristiwa-peristiwa yang 
mengakibatkan kredit kurang lancar 
ataupun bermasalah akan 
mempengaruhi Pengahapusan 
Penyisihan Aktiva Produktif pada Asset 
dan  keduanya akan mempengaruhi 
tingkat profitabilitas pada Bank BTPN. 

Peneliti sangat tertarik untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh 
Kualitas aktiva produktif (KAP) dan 
Kredit bermasalah terhadap 
Profitabilitas Pada PT Bank Tanbungan 
Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk, oleh 
karena itu berdasarkan uraian di atas 
peneliti mengambil judul 
”PENGARUH KUALITAS AKTIVA 
PRODUKTIF DAN KREDIT 
BERMASALAH TERHADAP 
PROFITABILITAS PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.” 
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1.3. Tujuan  

Sesuai dengan rumusan permasalahan 
diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

 Menganalisa pengaruh Kulitas 
Aktiva Produktif dan Kredit Bermasalah 
terhadap Profitabilitas PT. Bank BTPN, 
Tbk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penulisan ini : 

1. Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan penelitian 
diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan informasi dan 
pertimbangan untuk menilai 
tingkat kesehatan perusahaan. 

2. Bagi Penulis 
Dapat menambah wawasan, 
pengetahuan dan pengalaman 
dalam bidang penelitian dan 
merupakan wujud dari aplikasi 
ilmu pengetahuan yang didapat 
selama perkuliahan. 

3. Bagi Akademis 
Bagi para akademisi, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi sebagai 
bahan perbandingan untuk 
penelitian lebih lanjut. 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Pengertian Bank 

Bank adalah sebuah lembaga 
intermediasi keuangan umumnya 
didirikan dengan kewenangan untuk 
menerima simpanan uang, 
meminjamkan uang, dan menerbitkan 
promes atau yang dikenal sebagai 
banknote. Kata bank berasal dari bahasa 
Italia banca berarti tempat penukaran 

uang. Sedangkan menurut undang-
undang perbankan bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 

Menurut Kasmir Bank adalah 
lembaga keuangan yang kegiatan 
utamanya adalah menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkan dana 
kembali dana tersebut kepada 
masyarakat serta jasa perbankan 
lainnya. (Kasmir 2008:253) 

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 
tanggal 10 November 1998 tentang 
perbankan, dapat disimpulkan bahwa 
usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, 
yaitu menghimpun dana,menyalurkan 
dana, dan memberikan jasa bank 
lainnya. Kegiatan menghimpun dan 
menyalurkan dana merupakan kegiatan 
pokok bank sedangkan memberikan 
jasa bank lainnya hanya kegiatan 
pendukung. Kegiatan menghimpun 
dana, berupa mengumpulkan dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan 
giro, tabungan, dan deposito. Biasanya 
sambil diberikan balas jasa yang 
menarik seperti, bunga dan hadiah 
sebagai rangsangan bagi masyarakat. 

2.2. Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2008 : 253) Setiap 
perusahaan, baik bank maupun non 
bank pada suatu waktu (periode 
tertentu) akan melaporkan semua 
kegiatan keuangannya. Laporan 
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keuangan ini bertujuan memberikan 
informasi keuangan perusahaan, baik 
kepada pemilik, manajemen, maupun 
pihak luar yang berkepentingan 
terhadap laporan tersebut.  

Laporan keuangan bank 
menunjukkan kondisi keuangan bank 
secara keseluruhan. Dari laporan ini 
akan terbaca bagaimana kondisi bank 
yang sesungguhnya, termasuk 
kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. 
Laporan ini juga menunjukkan kinerja 
manajemen bank selama satu periode. 
Keuntungan dengan membaca laporan 
ini pihak manajemen dapat 
memperbaiki kelemahan yang ada serta 
mempertahankan kekuatan yang 
dmilikinya.  

2.3. Analisis Rasio Keuangan 

Laporan keuangan yang disajikan oleh 
perusahaan dalam berberapa kurun 
waktu dapat digunakan untuk 
memprediksi laba atau deviden diwaktu 
yang akan datang. Dari sudut pandang 
investor analisa laporan keuangan dapat 
digunakan sebagai alat prediksi prospek 
masa depan perusahaan tersebut. 
Sementara itu, dari sudut pandang 
manajemen sebagai alat prediksi 
antisipasi masa depan, juga sebagai 
dasar untuk perencanaan tindakan 
terhadap faktor-faktor kunci yang sering 
mempengaruhi peristiwa pada masa lalu 
sebagai pedoman. 
Analsis rasio adalah salah satu cara 
pemrosesan dan penginterpretasian 
informasi akuntansi, yang dinyatakan 
dalam artian relatif atau absolut untuk 
menjelaskan hubungan tertentu antara 
angka yang satu dengan angka yang lain 

dari suatu laporan keuangan. Rasio 
menggambarkan suatu hubungan atau 
perimbangan (mathematical 
relationship) antara suatu jumlah 
tertentu dengan jumlah yang lainnya. 
Dengan menggunakan alat analisis 
berupa rasio akan dapat menjelaskan 
atau member gambaran tentang baik 
atau buruknya keadaan atau posisi 
keuangan suatu perusahaan terutama 
apabila angka rasio tersebut 
dibandingkan dengan angka rasio 
pembanding yang digunakan sebagai 
standar (Munawir, 2000). 

Rasio keuangan dapat 
digolongkan menjadi lima kelompok 
yaitu : 

1. Rasio Liquiditas 
2. Rasio Sovabilitas atau Leverage. 
3. Rasio Aktivitas 
4. Rasio Profitabilitas 
5. Rasio Pasar 

2.4. Tingkat Kesehatan Bank 

Kemampuan suatu bank untuk 
melakukan kegiatan operasional 
perbankan secara normal & mampu 
memenuhi semua kewajibannya dengan 
baik dan sesuai dengan peraturan 
perbankan yang berlaku. 

Menurut Mudrajad (2002), untuk 
menilai kinerja perusahaan perbankan 
umumnya digunakan lima aspek 
penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, 
Management, Earning, Liquidity). Empat 
dari lima aspek tersebut masing-masing 
Capital, Assets, Earning, Liquidity dinilai 
dengan menggunakan rasio keuangan. 
Hal ini menunjukkan bahwa rasio 
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keuangan bermanfaat dalam menilai 
kondisi keuangan perusahaan perbankan. 

Pendekatan tersebut dilakukan 
dengan menilai faktor-faktor 
permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, rentabilitas, dan likuiditas 
(CAMEL). 

2.5. Aktiva Produktif 

Aktiva Produktif (Productive 
Assets) sering juga disebut earning 
assets atau aktiva yang mengasilkan, 
karena penempatan dana bank adalah 
untuk mencapai tingkat penghasilan 
yang diharapkan. Aktiva produktif 
adalah penempatan bank dalam bentuk 
kredit, surat berharga, penyertaan dan 
penanaman lainnya dengan tujuan untuk 
memperoleh penghasilan (Syahyunan, 
2002).  

Menurut Muchdarsa Sinungan 
ada 4 macam aktiva produktif atau 
aktiva yang menghasilkan (Earning 
Asset), yaitu  Kredit yang diberika, 
Surat-surat Berharga, Penempatan dana 
pada bank lain dan Penyertaan. 

Keempat jenis aktiva di atas, 
semuanya menggunakan Loanable 
Founds atau Excess Reserve, sehingga 
dengan memperhatikan bahwa sumber 
dana terbesar untuk  penempatan 
aktiva itu adalah berasal dari “dana 
pihak ketiga” dan “pinjaman”. 
(Sinungan 2006:195) 

Dalam Penilaian Kualitas 
Aktiva Produktif pada PT. BTPN, 
terbuka terdapat 3 pos utama dalam 
penilaian aktiva yang paling produktif, 

yaitu : Kredit yang diberikan, 
Penempatan dan Surat Berharga. 

Menurut Dendawijaya 
(2009:153) Mengemukakan bahwa 
salah satu komponen dalam penilaian 
faktor kualitas aktiva produktif (KAP) 
dalam ketentuan yang lama adalah 
perbandingan (rasio) antara penyisihan 
penghapusan aktiva produktif (PPAP) 
dan jumlah aktiva produktif yang 
diklasifikasikan (APYD). RƼĖ = PPAPPPYD 

Dalam ketentuan yang baru, 
KAP adalah perbandingan rasio antara 
penyisihan penghapusan aktiva 
produktif yang dibentuk (PPAD) dan 
penyisihan aktiva produktif yang wajib 
dibentuk.  RƼĖ = PPADPPWD 

Untuk mengukur kualitas aktiva 
produktif, penulis menggunakan 
ketentuan yang baru yaitu perbandingan 
rasio penyisihan penghapusan aktiva 
produktif yang dibentuk (PPAD) dan 
penyisihan aktiva produktif yang wajib 
dibentuk (PPWD). 

2.6. Kredit Bermasalah  

Kredit adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjaman-pinjaman antara 
bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi utangnya setelah jangka waktu 
tertentu dengan jumlah bunga imbalan 
atau pembagian hasil keuntungan (UU 
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RI No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan Bab I, Pasal 1, ayat (12)). 

Manajemen Kredit Perbankan 
adalah kegiatan mengatur pemanfaatan 
dana-dana bank, supaya produktif, 
aman, dan giro wajib minimalnya tetap 
sehat. Manajemen perkreditan akan 
dapat dilakukan dengan baik jika 
didasarkan perhitungan yang matang 
dan terpadu dari pendapatan, keamanan 
dan giro wajib minimalnya. (Hassibuan 
2006:88).  

Kredit bermasalah didefinisikan 
sebagai risiko yang dikaitkan dengan 
kemungkinan kegagalan klien 
membayar kewajibannya atau risiko 
dimana debitur tidak dapat melunasi 
hutangnya, NPL (Non Performing 
Loans) merupakan rasio untuk 
mengukur kemampuan bank dalam 
menjaga resiko kegagalan 
pengembalian kredit oleh debitur 
(Komang, 2004) 

Bank Indonesia menetapkan 
bahwa tingkat Net Performing Loan 
(NPL) yang wajar sebesar 5% dari total 
kreditnya. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa bank dapat dikatagorikan sehat 
apabila Net Performing Loan (NPL) 
dibawah 5%, apabila rasio NPL berada 
diatas 5% dapat dikatakan bank tersebut 
tidak sehat. Untuk mengetahui besarnya 
tingkat Net Performing Loan (NPL) 
suatu bank maka diperlukan suatu 
ukuran. Manurung dan 
Rahardja(2004:196) menginstruksikan 
perhitungan Net Performing Loan 
(NPL) yang dirimuskan sebagai berikut: 棺Ė拐= 	�NPLe 	~PN3nbn农n钮	:	囊难难%²o n农	�NPLe  

Non Performing Loan dari 
jumlah Non Performing Loan dibagi 
dengan total kredit diberikan dikalikan 
dengan 100%, dimana jumlah NPL 
adalah total keseluruhan kredit yang 
berada dalam kolektabilitas kredit 
kurang lancar, diragukan dan macet, 
sedangkan total kredit adalah 
keseluruhan penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam dengan 
debitur yang mewajibkan debitur untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu beserta bunganya.  

2.7. Profibilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan 
perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungannya dengan penjualan total 
aktiva maupun modal sendiri 
(Kamaludin, 2011). Profitabilitas 
mengukur tingkat kembalian investasi 
yang telah dilakukan oleh perusahaan, 
baik dengan menggunakan total aktiva 
yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 
maupun dengan menggunakan dana 
yang berasal dari pemilik. Tingkat 
profitabilitas atau yang lazim disebut 
rentabilitas merupakan tolak ukur 
kinerja bank, karena profitabilitas 
merupakan salah satu rasio keuangan 
yang menunjukan hasil dari sejumlah 
besar kebijakan dan keputusan yang 
diambil oleh manajemen perusahaan. 
Rasio rentabilitas menurut Budisantoso 
(2006:62), dapat diukur dengan 
beberapa indikator yaitu: 1. Return On 
Asset (ROA) 2. Return On Equity 
(ROE) 3. Rasio Biaya Operasional dan 
4. Net Profit Marjin Menurut lukman 
dendawijaya Profitabilitas dapat diukur 
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dengan menggunakan Ratio Return On 
Asset (ROA) (2009:118) ini dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 观úƼ= 	�nOn	�POP农挪3	鸟nrn浓	:	囊难难%²o n农	拟浓 etn  

Dalam rangka mengukur tingkat 
kesehatan bank, terdapat perbedaan 
kecil antara perhitungan ROA 
berdasarkan teoretis dan perhitungan 
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. 
Secara teoritis, laba yang 
diperhitungkan adalah laba setelah 
pajak, sedangkan dalam sistem 
CAMEL, laba yang diperhitungkan 
adalah laba sebelum pajak. 

2.8. Hubungan Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit Bermasalah 
terhadap Profitabilitas 

Salah satu indikator untuk 
mengukur tingkat keuntungan 
(profitabilitas) bank dari segi 
penggunaan asset digunakan analisis 
Return On Assets (ROA), Return On 
Assetsn (ROA) adalah rasio yang 
menunjukan kemampuan dari modal 
yang diinvestaikan dalam keseluruhan 
aktiva untuk menghasilkan keuntungan 
atau dengan kata lain untuk 
menggambarkan produktivitas bank. 

Kredit adalah suatu reputasi 
yang dimiliki seseorang, yang 
memungkinkan ia bisa memperoleh 
uang, barang-barang atau tenaga kerja, 
dengan jalan menukarkannya dengan 
suatu janji untuk membayarnya di suatu 
waktu yang akan datang. Kredit yang 
dilakukan oleh bank mengandung suatu 
risiko kredit. Risiko kredit tersebut 
terbagi ke dalam kredit lancar, dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, 
diragukan, dan macet. Risiko kredit 
tersebut sering disebut kredit 
bermasalah. Tinggi rendahnya risiko 
yang dihadapi bank dari sejumlah kredit 
yang diberikan, ditandai dengan tinggi 
rendahnya persentase risiko kredit yang 
dapat dihitung dengan membandingkan 
jumlah saldo akhir bermasalah dengan 
jumlah harta keseluruhan. Jadi kredit 
adalah pinjaman yang diberikan oleh 
Bank atas kesepakatan bersama dengan 
harapan pengembalian secara berkalah 
dengan ketentuan bunga yang berlaku. 

Dari penjelasan tersebut dapat 
dilihat bahwa kredit bermasalah dapat 
mempengaruhi kemampuan bank untuk 
memperoleh profitabilitas. Artinya 
profitabilitas akan tergantung pada 
besar kecilnya kredit bermasalah yang 
dihadapi oleh bank. Hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan oleh Sutoyo 
(2008:25) Sebuah bank yang 
dirongrong oleh kredit bermasalah 
dalam jumlah besar cenderung menurun 
profitabilitasnya, Return on assets 
(ROA) yaitu salah satu tolok ukur 
profitabilitas akan menurun, dengan 
akibat nilai kesehatan operasi di 
masyarakat dan di dunia perbankan 
pada khususnya akan ikut menurun. 
Kualitas aktiva produktif dan kredit 
bermasalah akan berdampak pada 
tingkat kemampuan bank untuk 
memperoleh profitabilitas. Seperti yang 
dikemukakan oleh Rival (2007:125) 
Tingginya kredit macet yang berarti 
memburuknya kualitas aktiva produktif 
(KAP) dari perbankan selanjutnya 
menyebabkan menurunnya kemampuan 
perbankan untuk menghasilkan laba. 
Dengan demikian pengaruh kualitas 
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aktiva produktif apabila meningkat 
maka profitabilitas bank akan 
meningkat sedangkan pengaruh kredit 
bermasalah meningkat akan 
mengakibatkan hilangnya kesempatan 
memperoleh pendapatan atau 
profitabilitas bagi bank. Maka secara 
tidak langsung kegiatan operasional 
bank akan terganggu. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian ini, 
peneliti menyajikan beberapa penelitian 
terdahulu yang menjadi bahan refrensi 
penelitian ini serta menjadi sumbangan 
pemikiran dalam penelitian ini, 
diantaranya : 

 Penelitian yang dilakukan 
Budiati (2012) meneliti Pengaruh 
Pertumbuhan Kualitas Aktiva Produktif 
dan Dana Pihak Ketiga terhadap Rasio 
BOPO Pada PT. Bank Mandiri Tbk. 
Hasil pengujian secara bersama-sama 
variabel dana pihak ketiga (simpanan 
giro, simpanan tabungan, simpanan 
deposito) dan aktiva produktif (kredit 
yang diberikan, surat berharga, 
penempatan, dan penyertaan memiliki 
hubungan kausalitas dan berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja 
operasional pada PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. Sedangkan Hasil 
pengujian secara parsial menunjukkan 
bahwa Ada hubungan postif dan sangat 
kuat antara Dana Pihak Ketiga terhadap 
Aktiva Produktif. Hal ini menunjukan 
setiap peningkatan DPK akan 
meningkatkan Aktiva Produktif. 
Begitupula hubungan negative antara 
Aktiva produktif terhadap Kinerja 
Operasional (Rasio BOPO). Hal ini 

menunjukan bahwa setiap kenaikan 
aktiva produktif akan menurunkan 
kinerja operasional (rasio BOPO) pada 
PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Luthfihani (2012) meneliti 
Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan 
Kredit Bermasalah terhadap 
Profitabilitas pada PT. Bank 
BNI(Persero) Tbk. Hasil penelitian 
menunjukan secara bersama-sama 
(simultan) kualitas aktiva produktif dan 
kredit bermasalah berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas pada 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. Pengaruh kualitas aktiva produktif 
dan kredit bermasalah secara simultan 
terhadap profitabilitas sebesar 41,5%, 
artinya profitabilitas pada PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak 
begitu tergantung pada kualitas aktiva 
produktif dan kredit bermasalah, karena 
masih terdapat faktor lain yang 
pengaruhnya lebih besar. Secara parsial 
kualitas aktiva produktif memberikan 
pengaruh sebesar 40,3% terhadap 
profitabilitas, dimana peningkatan 
kualitas aktiva produktif menyebabkan 
profitabilitas pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk meningkat dan 
pengaruh tersebut signifikan secara 
statistik. Kemudian secara parsial kredit 
bermasalah hanya memberikan 
pengaruh sebesar 1,1% terhadap 
profitabilitas, dimana peningkatan rasio 
kredit bermasalah menyebabkan 
profitabilitas pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk menurun, 
namun penurunan tersebut tidak 
signifikan secara statistik.  
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METODELOGI PENELITIAN 
3.1 Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus 
dengan metode deskreptif pada 
perusahaan, yaitu dengan cara 
menganalisis data-data Laporan 
Keuangan yang kemudian ditabulasikan 
untuk menentukan tingkat profitabilitas 
bank tersebut. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa Laporan 
Keuangan Bank yang bersumber atau 
diambil langsung  dari bank itu sendiri, 
yang berupa : 
1. Data Primer 
2. Data Sekunder 
3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan (Field 
Research 

2. Penelitian Kepustakaan (Library 
Research). 

3.3.Jenis dan Sumber Data 
Agar penelitia ini berjalan sesuai 
dengan yang direncanakan 
diperlukan beberapa jenis dan 
sumber data sebagai berikut : 

3.3.1. Jenis Data 
Data kuantitatif adalah data 
berupa angka-angka, dalam 
penulisan ini, data kuntitatif 
berupa data yang 
berhubungan dengan 
pembahasan skripsi. 

3.3.2. Sumber Data 
Data Sekunder adalah data 
yang diperoleh dalam 
bentuk kuantitatif baik yang 
bersifat dokumen atau 
laporan tertulis berupa data-
data keuangan tentang 
aktiva produktif, Kredit 

Bermasalah dan 
Profitabilitas. 

3.4. Konsep Penelitian 

Penulis mengumpulkan data dari 
laporan keuangan yang bersifat time 
series selama 3 tahun (2008-2012) 
dengan mengunakan data sekunder 
yang telah diarsipkan pada sistem arsip 
perusahaan tersebut. 
3.5. Operasionalisasi Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan 
sesuai dengan yang diharapkan, maka 
perlu dipahami berbagai unsur-unsur 
yang menjadi dasar dari suatu penelitian 
ilmiah yang termuat dalam 
operasionalisasi variabel penelitian. 
Secara lebih rinci, operasionalisasi 
variabel penelitian adalah sebagai 
berikut : 

1. X1, Aktiva Produktif  

Kualitas Aktiva Produktif pada 
PT. Bank BTPN mencakup 
pertumbuhan kredit yang 
diberikan, surat berharga, dan 
penempatan. Pengukuran dalam 
aktiva produktif dilihat dari 
pertumbuhan kredit yang 
diberikan, surat berharga, dan 
penempatan dalam neraca pada 
PT. Bank BTPN periode 
Triwulan selama 3 (tiga) Tahun 
2010-2012. Dengan skalah 
pengukuran menggunakan Rasio 
Kualitas Aktiva Produktif 
(KAP) 

2. X2, Kredit Bermasalah 

Kualitas Aktiva Produktif pada 
PT. Bank BTPN mencakup 
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pengembalian kredit yang 
dikategorikan Kurang Lancar, 
Diragukan dan Macet, dalam 
Laporan Keuangan PT. Bank 
BTPN (Laporan Kualitas 
Aktiva) periode Triwulan 
selama 3 (tiga) Tahun 2010-
2012. Dengan skala pengukuran 
menggunakan Rasio Non 
Performing Loan (NPL). 

3. Y, Profitabilitas 

Profitabilitas mencakup  tingkat 
kembalian hasil atau perolehan 
laba PT. Bank BTPN periode 
Triwulan selama 3 (tiga) Tahun 
2010-2012, dengan skala 
pengukuran menggunakan Rasio 
Return on Asset (ROA) dalam 
penilaiannya menggunakan 
Neraca dan Laporan Rugi Laba. 

3.6.Teknik dan Analisis data 

Bagan 3.2 

Kerangka Analisa 

 

  

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan 
menganalisis laporan keuangan, dimana 
hasil dari penelitian ini merupakan hasil 
dari perhitungan statistik dan pengujian 
atas hipotesis dengan menggunakan 
analisis jalur. Perhitungan dilakukan 
dengan bantuan software program SPSS 
Versi 16.0 dengan tingkat signifikansi 
yang digunakan adalah 95% (α = 0,05).  

3.6.1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan 
untuk memastikan bahwa data 
yang digunakan beristribusi 
normal dan dalam model tidak 
mengandung multikolinieritas, 
heteroskedastisitas dan 
autokorelasiBerdasarkan contoh 
dalam uji normalitas data yang 
digunakan adalah data cross 
section sehingga uji asumsi  
klasik yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Uji Normalitas 
2. Uji Multikolinieritas 
3. Uji Heteroskedastisitas 

 
3.6.1. Metode Analisis 

Regresi Berganda 

Rumus Persamaan Normal 
∑x1y = b1∑x1

2 + b2∑x1.x2 

 
∑x2y = b1∑x2.x1 + b2 ∑x2

2 

 
Persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 
 Keterangan: 
 Y’   =   Return on Asset (ROA) / 
Variabel dependen 
X1  = Kualitas Aktiva Produktif (ROA) 
Variable independen 
X2 =  Non Peroforming Loans (NPL) 
Variabel independen 
a    =   Konstanta (nilai Y’ apabila 
X1, X2…..Xn = 0) 
b   = Koefisien regresi (nilai 
peningkatan ataupun penurunan) 

3.4.4. Pengujian Hipotesis  

KAP ( ϰ1) 

e 

NPL (ϰ2) 

PROFITABILIT

AS(у) 
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Pengujian terhadap masing-
masing hipotesis yang 
diajukan dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Uji signifikansi (pengaruh 
nyata) variabel independen 
(Xi) terhadap variabel 
dependen (Y) baik secara 
parsial maupun secara 
bersama-sama pada 
hipotesis 1 dilakukan dengan 
uji statistik t (t-test) dan uji 
F (F-test) pada level 5% (α = 
0,05). 

 Adapun hipotesis dipergunakan 
adalah sebagai berikut : 

· Hipotesis parsial antara variabel 
bebas Kualitas Aktiva Produktif 
terhadap variabel terikat 
Profitabilitas. (H1)..  

· Hipotesis parsial antara variabel 
bebas Kredit Bermasalah 
terhadap variabel terikat 
Profitabilitas . (H2) 

· Hipotesis secara simultan antara 
variabel bebas Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit 
Bermasalah terhadap variabel 
terikat Profitabilitas. (H3) 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

4.1.Pertumbuhan KAP, NPL dan 
ROA PT. BTPN, Tbk  

KAP,NPL dan ROA menujukan 
pergerakan yang positif artinya 
kinerjanya sangat baik. KAP dan NPL 

yang makin menurun atau ditekan akan 
mengakibatkan kenaikan ROA yang 
cukup signifikan, berikut ini adalah 
grafik pertumbuhan KAP, NPL 
terhadap peningkatan laba (ROA) : 

Grafik 4.1. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

Grafik 4.1. menunjukan 
perbandingan pertubuhan KAP, NPL 
terhadap ROA BTPN selama 
periodetriwulan 2010-2012, grafik 4.1 
mengambarkan dimana semakin rendah 
KAP dan NPL maka ROA semakin 
meningkat, hal ini menunjukan jika 
manajemen resiko BTPN mampu 
menekan Aktiva Produktif yang harus 
dibentuk (KAP) dan kredit bermasalah 
(NPL), maka akan semakin tinggi 
kemungkinan perolehan laba BTPN, 
bahkan jika dilihat dari grafik 4.1 
dimana KAP berjalan berlawanan arah 
dengan ROA, kurva KAP jika dibalik 
akan bergerak seperti kurva ROA 
artinya KAP mempunyai kontribusi 
yang signifikan terhadap ROA, jika 
kurva KAP bergerak kebawah maka 
kurva ROA akan bergerak keatas. 

Hal ini menunjukan kinerja 
BTPN dalam hal perolehan laba cukup 
baik dan signifikan, manjeman 
pengolahkan perbankan baik 

0.00

2.00

4.00

6.00

Ra
si

o

Perbandingan Pertumbuhan KAP, NPL terhadap 
ROA

KAP

NPL

ROA
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manajemen keuangan maupun 
manajemen resiko dalam hal 
pengolahaan asset BTPN sangat handal 
dalam pengangananya dimana 
penyaluran kredit yang meningkat, 
kredit bermasalah makin ditekan, asset 
yang terus betambah tiap tahunya 
bahkan mengakibatkan laba perusahaan 
tumbuh bisa diatas 50%. Bisa dikatakan 
BTPN cukup baik dalam mengolah 
kinerja keuangannya sehingga dari 
tahun ketahun Kinerja Keuangan BTPN 
menunjukan growth yang sangat 
signifikan 
4.2. Analisis Pengaruh KAP dan NPL 
terhadap ROA PT. BTPN, Tbk 

Untuk melihat seberpa besar penaruh 
dan kontribusi KAP dan NPL terhadap 
ROA maka digunakan Analisa 
Kuantitatif dengan menggunakan 
Model Statistik Ekonomeritrika. Model 
Statistik yang akan digunakan dalam 
analisa ini adalah Model Regresi Ganda 
atau Analisa Linear Berganda dengan 
menggunakan bantuan SPSS-16. 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regressi linier 
berganda, ada beberapa asumsi yang 
harus terpenuhi agar kesimpulan dari 
regressi tersebut tepat, diantaranya 
adalah uji multikolinieritas (untuk 
regressi linear berganda), uji 
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi 
(untuk data yang berbentuk deret 
waktu). Pada penelitian ini keempat 
asumsi yang disebutkan diatas tersebut 
diuji karena variabel bebas yang 
digunakan pada penelitian ini lebih dari 
satu variabel bebas, dengan jangka 

waktu penelian sebanyak periode 
triwulan dalam kurun waktu 3 tahun. 

4.2.1.1. Uji Normalistas 

Asumsi normalitas merupakan 
persyaratan yang sangat penting pada 
pengujian kebermaknaan (signifikansi) 
koefisien regressi, apabila model 
regressi tidak berdistribusi normal maka 
kesimpulan dari uji F dan uji t masih 
meragukan, karena statistik uji F dan uji 
t pada analisis regressi diturunkan dari 
distribusi normal. Pada penelitian ini 
digunakan uji satu sampel Kolmogorov-
Smirnov untuk menguji normalitas 
model regressi. 

Tabel 4.2. 
Uji Normalitas 

Tabel 4.2. Uji Normatif 
menyatakan bahwa sampel yang 
digunakan berdistribusi normal dan 
berhak atau memenuhi syarat untuk 
dilakukan uji statistik Regresi 
Berganda. Dapat dilihat nilai 
probabilitas (sig.) yang diperoleh dari 
uji Kolmogorov- Smirnov sebesar 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardize

d Residual 

N 12 

Normal 
Parame
tersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation .10238366 

Most 
Extrem
e 
Differen
ces 

Absolute .156 

Positive .123 

Negative -.156 

Kolmogorov-Smirnov Z .540 

Asymp. Sig. (2-tailed) .933 

a. Test distribution is Normal. 
Sumber : Output SPSS-16 
(dikelolah) 
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0,933. Karena nilai probabilitas pada uji 
Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar 
dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka 
disimpulkan bahwa model regressi 
berdistribusi normal. Secara visual 
gambar grafik normal probability plot 
dapat dilihat pada Grafik 4.3. berikut : 

Grafik  4.3. 
 

 
Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 

Grafik diatas mempertegas 
bahwa model regressi yang diperoleh 
berdisitribusi normal, dimana sebaran 
data berada disekitar garis diagonal. 

4.2.1.2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas berarti adanya 
hubungan yang kuat di antara beberapa 
atau semua variabel bebas pada model 
regresi. Jika terdapat Multikolinieritas 
maka koefisien regresi menjadi tidak 
tentu, tingkat kesalahannya menjadi 
sangat besar dan biasanya ditandai 
dengan nilai koefisien determinasi yang 
sangat besar tetapi pada pengujian 
parsial koefisien regresi, tidak ada 
ataupun kalau ada sangat sedikit sekali 
koefisien regresi yang signifikan. Pada 
penelitian ini digunakan nilai variance 

inflation factors (VIF) sebagai indikator 
ada tidaknya multikolinieritas diantara 
variabel bebas nilai VIF harus lebih 
besar dari 10. 

Tabel 4.4. 
Uji Multikolinearitas 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .960a .922 .905 .11319 

a. Predictors: (Constant), Non Performing Loans, 
Kualitas Aktiva Produktif 

Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 
  
 Berdasarkan nilai VIF yang 
diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.4 
diatas menunjukkan adanya korelasi 
yang cukup kuat antara sesama variabel 
bebas, dimana nilai VIF dari kedua 
variabel bebas lebih besar dari 10 dan 
dapat disimpulkan terdapat 
multikolinieritas diantara kedua 
variabel bebas. 
4.2.1.3. Uji Heteroskedastisidas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari 
residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Apabila 
koefisien korelasi dari masing-masing 
variabel independen ada yang signifikan 
pada tingkat kekeliruan 5% (0,05), 
mengindikasikan adanya 
heteroskedastisitas. Pada tabel 4.5 
berikut dapat dilihat nilai signifikansi 
masing-masing koefisien korelasi 
variabel bebas terhadap nilai absolut 
dari residual(error). 
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Tabel 4.5. 
Uji Heterokedastisidas 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t Sig. 

B 
Std. 
Error Beta 

1 (Consta
nt) 

.192 .098  1.962 .081 

KAP -.043 .072 -.190 -.595 .567 

NPL -.084 .102 -.263 -.822 .432 

a. Dependent 
Variable: AbsUi 

    

Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 

 

Tabel 4.5. Uji 
Heterokedastisidas menunjukan bahwa 
tingkat Sig (signifikansi) kedua variabel 
Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan 
Non Performing Loans (NPL) 
menunjukan nilai diatas 5% (0,05) 
maka ini menyatakan tidak adanya 
gejalah heterokedastisidas dengan nilai 
masing-masing variabel 0,56  dan 0,43. 
Hasil uji heterokedastisdas menyatakan 
bahwa adanya kesamaan varians yang 
kuat antara masing-masing variabel. 

4.2.2. Analisis Regresi Linear 
Berganda 

 Analisis regresi berganda digunakan 
untuk menguji pengaruh variabel 
independen yaitu kualitas aktiva 
produktif dan kredit bermasalah 
terhadap profitabilitas. Estimasi model 
regresi linier berganda ini menggunakan 
software SPSS-16 dan diperoleh hasil 
output sebagai berikut : 

 
 
 
 

Tabel 4.6 
Uji Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 

Coeffici
ents 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 5.994 .190  31.529 .000 

Non Performing 
Loans -.620 .197 -.300 -3.146 .012 

Kualitas Aktiva 
Produktif -1.235 .139 -.848 -8.904 .000 

a. Dependent Variable: Return on 
Asset 

    

Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 
  

Dari Tabel 4.6 Uji Regresi 
Berganda dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 

 �	纵观úƼ邹= 		5,994 − 0,620	纵NPL邹− 1,235	(KAP) + ⋯硅 

  
Hasil uji Regresi Linear berganda 
menunjukan bahwa  

1. Nilai (constant) menunjukan 
nilai sebesar 5,994 artinya jika 
nilai variabel independent 
(bebas) nol maka nilai varibel 
dependen (terikat) sebesar 
5,994, dalam hal ini jika Rasio 
KAP dan NPL bernilai 0,00 
(nol) maka rasio ROA akan 
meningkat sebesar 6% 
(pembulatan) 

2. Nilai variabel Non Performing 
Loans (NPL) menunjukan tanda 
negative dinilai (-0,62) artinya 
setiap kenaikan 1(satu) nilai 
pada variabel NPL dalam hal ini 
meningkatkan 1% Rasio NPL 
akan menurukan nilai variabel Y 
(Rasio ROA) sebesar 0,62% 
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3. Nilai varibel Kualitas Aktiva 
Produktif (KAP) juga 
menunjukan tanda negative 
yang berarti setiap kenaikan 
1(satu) nilai pada variabel KAP 
akan menurunkan nilai variabel 
Y, dalam hal ini setiap 
meningkatnya 1% Rasio KAP 
akan menurunkan profitabilitas 
(ROA) sebesar 1,235% 

4.2.3. Uji F-test 
 

Tabel 4.7. 
Uji “F” 

 
Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 

 
. Tabel 4.7. Uji F’ menunjukan  
bahwa nilai Fhitung sebesar 53.517 
dengan tingkat (sig) 0.000 atau dapat 
nilai signifikansi 0.000  lebih kecil dari 
nilai probabilitas 0.005 maka Hipotesis 
3 (H3) : Ha diterima Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara 
Kualitas Aktiva Produktif dan Kredit 
Bermasalah terhadap Profitabilitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.4. Uji t-test 
Tabel 4.8. 
Uji “t-test” 

 

Tabel 4.8. Uji statistik t-test 
menunjukan: 

1. Pengaruh NPL (ϰ1) terhadap 
ROA (Y) 
Non Performing Loans (NPL) 
memiliki nilai signifikansi (Sig.) 
0.012 pada tabel Coefficientsa 

dengan nilai α(derajat 
signifkansi) 0.05 artinya 
0.012<0. Maka Hipotesis 2 (H2) 
Ha diterima dan Ho ditolak Ha 
diterima Terdapat pengaruh 
yang signifikan Kredit 
Bermasalah (NPL) terhadap 
variabel terikat Profitabilitas 
(ROA). 

2. Pengaruh KAP (ϰ2) terhadap 
ROA (Y) 
Kualitas Aktiva Produktif 
(KAP) memiliki nilai 
signifkansi (Sig,) 0.000 dengan 
nilai α(derajat signifkansi) 0.05 
artinya 0.000<0.05. Maka 
Hipotesis 1 (H1) Ho ditolak Ha 
diterima terdapat pengaruh 
yang signifikan antara Kualitas 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 1.371 2 .686 53.517 .000a 

Residual .115 9 .013   

Total 1.487 11    

a. Predictors: (Constant), Non Performing Loans, Kualitas Aktiva 
Produktif 

 

b. Dependent Variable: Return on Asset    

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stand
ardize
d 
Coeffic
ients 

thitung Sig. 

B Std. Error Beta 

1

(Constant) 5.994 .190  31.529 .000 

Non Performing Loans -.620 .197 -.300 -.146 .012 

Kualitas Aktiva 
Produktif -1.235 .139 -.848 -8.904 .000 

a. Dependent Variable: 
Return on Asset 

Sumber : Output SPSS-16 

(dikelolah) 
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Aktiva Produktif (KAP) 
terhadap Profitabilitas (ROA). 

 
4.2.5. Koefisien Determinan (R²) 
Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar hubungan 
dari beberapa variabel dalam pengertian 
yang lebih jelas. Koefisien determinasi 
akan menjelaskan seberapa besar 
perubahan atau variasi suatu variabel 
bisa dijelaskan oleh perubahan atau 
variasi pada variabel yang lain. 

Dalam bahasa sehari-hari adalah 
kemampuan variabel bebas untuk 
berkontribusi terhadap variabel tetapnya 
dalam satuan persentase. 
 

Tabel 4.9. 
Uji Determinasi R² 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .960a .922 .905 .11319 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Aktiva Produktif, Non 
Performing Loans 

Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 
  

Tabel 4.9. Uji determinasi 
menunjukan bahwa nilai (Adjusted R 
Square) 0.905 hal ini menunjukan 
bahwa KAP dan NPL berpengaruh 
90,5% terhadap ROA(Profitabilitas) 
dan sisanya 9,5% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 
4.3. Perbadingan dengan Penelitian 
Terdahulu 

Hasil uji statistik t-test (Regresi 
Parsial) dengan dua variabel 
independen KAP dan NPL terhadap 
ROA menunjukan, KAP berpengaruh 
signifikan terhadap ROA dengan nilai 
Signifikansi 0.000 dan nilai koefisien 

regresi (-1,235) dimana setiap 
peningkatan 1% variabel KAP akan 
menurunkan ROA sebesar 1,235%. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Budiati 
(2012) dimana setiap peningkatan nilai 
KAP akan menurunkan nilai Y(Kinerja 
Operasional). Hal ini berbanding 
terbalik dengan penelitian yang 
dilakukan Luthfihani (2012) dimana 
hasil uji Regresi Parsial menunjukan 
setiap Peningkatan KAP akan 
meningkatkan Profitabilitas (ROA). 
 Hasil uji Regresi Parsial juga 
menunjukan NPL berpengaruh 
signifikan terhadap ROA dengan nilai 
koefisien regresi menunjukan setiap 
penurunan nilai NPL akan 
meningkatkan KAP sebesar 0,620%. 
Hasil uji t-test variabel NPL terhadap 
ROA ini menunjang penelitian yang 
dilakukan Luthfihani (2012) dimana 
hasil uji regresi parsial juga 
menunjukan setiap penurunan nilai 
NPL akan meningkatkan nilai ROA. 
Hasil uji ini tidak mendukung penelitian 
yang dilakukan Budiati (2012) dimana 
ada perbedaan antara variabel terikat 
yang diteliti. 

Hasil uji F-hitung (Regresi 
Parsial) menunjukan secara simultan 
kedua variabel bebas yang diteliti 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat. Hasil uji ini 
mendukung kedua peneltian terdahulu 
yang dilakukan Budiati (2012) dan 
Luthfihani (2012). Tetapi ada 
perbedaan yang mendasar antara 
penelitian yang dilakukan Budiati 
(2012) dimana variabel terikat yang 
diteliti adalah Kinerja Operasional dan 
Objek yang diteliti adalah PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk, dengan 
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permodalan yang dimiliki diatas 10 
trilliun sementara Luthfihani (2012) 
dimana objek yang diteliti yaitu PT. 
BNI (Persero), Tbk dengan permodalan 
diantara 1-10 trilliun. 
 
4.4. Hasil Analisis Data 

Bagan 4.10. 
Kerangka Hasil Analisis Data 

PT. BTPN, Tbk 
   

 
 

 Tabel 4.10 menunjukan 
Kerangka Hasil Analisis Data PT. 
BTPN, Tbk, dimana hasil uji statistik 
menunjukan KAP mempunyai pengaruh 
sebesar 89.04% dan NPL 1,46% 
terhadap ROA dan sisanya 9,05% 
dipengaruhi oleh variabel yang tidak 
diteliti. Hasil ini sangat singnifikan 
dimana KAP sangat besar kontribusinya 
terhadap ROA BTPN, hasil uji regresi 
parsial juga menunjukan nilai koefisien 
regresi yang sangat besar (-1.235%). Ini 
menunjukan sebagian besar Laba BTPN 
didapat dari pemanfaatan Aktiva 
Produktif atau Earning Asset. 

PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenali Analisa 
Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan 
Kredit Bermasalah terhadap 
Profitabilitas PT. Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional (BTPN), Tbk dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisa data dengan 
menggunakan Laporan 
Keuangan PT. BTPN, Tbk 
(Periode triwulan Tahun 2010-
2012) menunjukan adanya 
pertumbuhan (growth) yang 
positif mengenai Kualitas 
Aktiva Produktif (KAP) dan 
Kredit Bermasalah (NPL) 
dengan pertumbuhan 
Profitabililtas (ROA) Keuangan 
PT. BTPN, Tbk, dalam hal ini 
KAP dan NPL berbanding 
terbalik dengan pertumbuhan 
ROA. Hasil analisa 
perbandingan Trend 
menunjukan pertumbuhan 
Profitabilitas (ROA) akan 
semakin meningkat apabila 
KAP dan NPL menurun. 
Pertumbuhan Profitabilitas 
BTPN terus meningkat setiap 
tahunnya dikarenakan nilai KAP 
dan NPL yang rendah. 

2. Hasil  pengujian statistik 
menunjukan bahwa secara 
bersama-sama variabel KAP dan 
NPL memiliki hubungan 
kausalitas yang signifikan 
terhadap ROA, dimana 90,5% 
ROA dipengaruhi oleh KAP dan 
NPL sisanya 9.5% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. Sedangkan pengujian 
Hipotesis menunjukan KAP 

X1 
Kualitas 
Aktiva 
Pruduktif 
(KAP) 

DILUAR 
VARIABEL 
YANG 
DITELITI 

X2 
Non 
Performing 
Loans (NPL) 

 
Y 

PROFITABILITAS 
(ROA) 

(89.04%) 

(9,5%) 

(1.46
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memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA 
dimana setiap meningkatnya 1% 
Rasio KAP akan menurunkan 
profitabilitas (ROA) sebesar 
1,235% 

3. Hasil pengujian Hipotesis 
menunjukan NPL memiliki 
pengaruh yang signifikan 
terhadap ROA dimana  setiap 
meningkatkan 1% Rasio NPL 
akan menurukan nilai variabel Y 
(Rasio ROA) sebesar 0,62% 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil Analisa dan 
Uji Statistik yang dikemukakan, maka 
saran yang dapat diajukan sehubungan 
dengan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Pihak Bank harus lebih 
meningkatkan kualitas 
permodalan terutama 
Kecukupan modal dan dana dari 
pihak ketiga yang 
mempengaruhi besar kecilnya 
kulitas asset, dikarenakan 
penyaluran kredit yang terus 
meningkat sangat pesat dari 
tahun ke-tahun. 

2. PT. BTPN Tbk, harus lebih 
meningkatkan pelayanan 
terhadap nasabah secara 
keseluruhan dengan 
memperbanyak kantor cabang, 
memaksimalkan pelayanan 
kepada nasabah, pelayanan 
pemberian informasi yang 
memadai serta menjangkau 
pasar pensiun dan kredit mikro 

sampai kepelosok-pelosok 
wilayah yang tidak terjangkau. 

3. Pihak Manajemen Resiko Bissis 
dalam hal ini penyaluran kredit 
harus lebih berhati-hati dan teliti 
dalam memberikan kredit 
kepada nasabah aspek kelayakan 
kredit harus diperhatikan dengan 
jelas untuk lebih menekan 
tingkat resiko kredit bermasalah. 
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