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RINGKASAN 
 

Gabriela M.I. Eman, 090812003, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi 
Administrasi Bisnis, Pengaruh Kualitas Aktiva dan Kredit Bermasalah 
terhadap Profitabilitas PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. 
Dibimbing oleh Drs. J. Montolalu, MSi dan Dra. D.L Tampi, MSi. 

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, Kredit Bermasalah, Profitabilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk 

aset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset 

non keuangan (non financial asset). Lembaga keuangan terutama memberikan 

kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu 

lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan 

antara lain : simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan 

mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Oleh karena itu lembaga 

keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap pereknomian. Masyarakat dan 

perusahaan sebagai pelaku perekonomian tidak lepas dari kegiatan yang 

berhubungan dengan lembaga keuangan baik dalam hal memperoleh dana maupun 

menginvestasikan dana. Dalam era golobalitas saat ini peran lembaga keuangan 

yang paling menonjol dan sering dipergunakan oleh masyarakat maupun 

perusahaan pada umumnya adalah peran lembaga keuangan Perbankan. 

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk pinjaman dan mengeluarkannya dalam bentuk kredit, surat 

berharga, deposito dan instrument-instrument lain. Oleh karena itu peran bank 

sangat vital dalam perekonomian pada umumnya dengan memberikan layanan 

perbankan pada masyarakat. Sektor perbankan pula memegang peranan penting 
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bagi pembangunan ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara antara 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.  

Salah satu kegiatan yang umum dan lumrah yang dilaksanakan lembaga 

perbankan adalah kegiatan perkreditan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan perkreditan juga 

merupakan aktivitas yang dilakukan perbankan dalam rangka memperoleh 

laba/profit. 

Aktiva dapat diartikan sebagai jasa atau uang yang  belum berwujud 

sewaktu-waktu dapat dicairkan, sedangkan Aktiva Produktif  atau earning asset 

merupakan dana yang ditanamkan/disalurkan pada masyarakat yang tingkat 

kolektibilitas pengembaliannya lancar dan memberikan kontribusi terhadap laba 

perusahaan. Aktiva Produktif dapat berupa pos-pos yang produktif ataupun yang 

paling mengasilkan pada aktiva.  

Kredit yang bermasalah NPL (Non Performing Loans) merupakan 

gambaran bagaimana dana yang ditanamkan perbankan pada pihak lain dengan 

harapan dapat dikembalikan beserta ketentuan bunganya atas kesepakatan 

bersama tidak ditetapi oleh penerima kredit, hal ini akan mempengaruhi kinerja 

dan profitabilitas bank pada umumnya. Kredit yang tidak tertagih atau macet akan 
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mempengaruhi tingkat penyaluran kredit pada aktiva produktif, sehingga 

mengakibatkan manajemen akan bersedia mengeluarkan modalnya untuk 

membentuk cadangan kerugian aktiva atau Penyisihan Penghapusan aktiva, 

semakin besar dana ataupun modal sendiri maupun dana dari pihak luar yang 

dipergunakan untuk membentuk candangan kerugian aktiva akan semakin fatal 

resikonya terhadap kemampuan bank dalam memproleh laba (Profitabilitas). 

Salah satu indikator utama yang dilaksanakan oleh perbankan untuk 

memberoleh laba adalah dengan memanfaatkan seluruh Aktiva Produktifnya, 

dapat berupa dalam bentuk kredit, surat berharga (SBI), penyertaan modal, dan 

penanaman dana pada bank lain untuk memperoleh penghasilan (Earning Assets). 

Aktiva Produktif yang  yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong 

kurang lancar (Kredit Bermasalah), penyisihan penghapusan aktiva produktif 

tersebut mengalami perubahan baik kenaikan maupun penurunan sehingga 

kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang relatif menurun. 

Apabila bank-bank mampu menekan rasio kredit bermasalah di bawah 5%, 

maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar karena bank-

bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan 

kerugian kredit bermasalah yang berada pada pos utama dalam aktiva (Aktiva 

yang menghasilkan), ketentuan pembentukan cadangan kredit bermasalah wajib 

menggunakan formula yang ditentukan oleh BI, dimana kualitas aktiva produktif 

dihitung dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang 

penilaiannya sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan ketentuan. Dengan 

semakin kecilnya PPAP yang harus dibentuk bank-bank, maka laba usaha yang 
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diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara keseluruhan akan 

ikut membaik. Dengan demikian kredit bermasalah dan penyisihan penghapusan 

aktiva produktif merupakan faktor-faktor utama yang sangat penting dapat 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh perbankan. 

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. 

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank 

Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum melalui Keputusan Menteri 

keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 pada tanggal 22 Maret 1993, 

Bank BTPN memiliki aktifitas perlayanan operasional kepada Nasabah, baik 

simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN lebih  

memfokuskan pada palayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif karena 

target utama Bank BTPN adalah pensiunan. 

Pertumbuhan kinerja keuangan Bank BTPN sangat signifikan dibarengi 

dengan kebijakan manajemen yang terarah dan inovatif terutama dalam 

pemberdayaan progam mass market, dengan membuka peluang usaha yang cukup 

luas bagi masyarakat umum. BTPN sebagai lembaga keuangan yang telah go 

public yang sahamnya mulai tercatat di bursa efek Indonesia sejak 2008 dan 
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setahun kemudian menambah bisnis pembiayaan untuk usaha mikro disamping 

dari portofolio layanan perbankan pensiun. Dengan beredarnya saham BTPN 

secara luas dan didirikanya unit usaha BTPN daya maka kinerja keuangan Bank 

BTPN secara keseluruhan sangat disorot dan menjadi bahan pertimbangan para 

investor dan nasabah BTPN pada Umunnya dalam berinvestasi dan mengunakan 

jasa lain bank ini. 

Melihat kinerja keuangan Bank BTPN selama tiga tahun terakhir ini yang 

terus meningkat dimana asset BTPN meningkat 5 (lima) kali lipat. Dibandingkan 

dengan bank-bank papan atas kinerja keuangan BTPN tahun ini cukup bersaing. 

Laba Bersih naik 41,3% ke Rp 2,0 triliun, mencapai ROE sebesar 32,6%. Pada 

sisi aset Bank, pertumbuhan pinjaman BTPN purna bakti dan BTPN mitra usaha 

rakyat disertai pertumbuhan yang kuat dari btpn syariah - tunas usaha rakyat. 

Total pinjaman bertumbuh 28,2%, dengan btpn syariah-tunas usaha rakyat 

menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak usaha ini dimulai dari cakupan 

yang kecil. Pada sisi kewajiban, total dana pihak ketiga bertumbuh 26,5% 

mempertahankan Rasio Pinjaman atas Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio) 

pada tingkat aman yaitu sebesar 86%. 

(www.btpn.com/analisa_dan_pembahasan_manajemen_2012) 

 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 
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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_2012) 

 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 BTPN Tbk.” 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan aktiva produktif dan kredit 

bermasalah serta pengaruhnya terhadap profitabilitas PT. Bank BTPN Tbk. 

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. 
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BAB II 

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 
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menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan 

menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan 

jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan 

utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa 

manfaat perbankan dalam kehidupan: 

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan 

sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya 

merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement). 

2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi 

sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung 

nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management. 

3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai 

sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi 

tertentu dikemudian hari (price discovery). 

4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan 

kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar 

dari transaksi derivatif itu sendiri. 

5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, 

transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen 

produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan 

pasar pada masa mendatang. 
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Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, 

maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis 

dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat 

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan 

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap 

kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan 

usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan 

prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank 

memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. 

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 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 
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membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada 

serta mempertahankan kekuatan yang dmilikinya.  

Dalam laporan keuangan termuat informasi mengenai jumlah kekayaan 

(assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (di sisi aktiva). Kemudian juga 

akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas 

(modal sendiri) yang dimilikinya. Informasiyang memuat seperti diatas tergambar 

dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca.  

Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha 

yang diperoleh bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban 

yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi ini akan termuat 

dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan bank juga memberikan gambaran 

tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam laporan arus kas. 

Menurut Kamaludin Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari suatu 

proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dan transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang terdiri dari 

beberapa lembar kertas yang berisi angka-angka. Namun dibaling angka-angka 

tersebut tersimpan berbagai informasi mulai dari aktiva ril, aktiva keuangan, 

kewajiban perusahaan, laba perusahaan hingga prediksi kedepan apa yang akan 

dialami perusahaan. (Kamaludin 2011:34) 

Laporan keuangan yang diterbitkan biasanya dibagi dalam dua jenis 

informasi. Bagian pertama adalah bagian verbal, yang seringkali disajikan 
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presiden direktur yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama satu tahun 

yang lalu dan membahas perkembangan baru yang akan terjadi dan akan 

mempengaruhi operasi perusahaan. Laporan ini biasanya akan muncul dalam 

laporan tahunan (annual report). Bagian kedua laporan tahunan adalah terdiri dari 

empat laporan keuangan dasar, yaitu ; Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Laba 

ditahan, dan Laporan Arus Kas. 

Ada dua laporan keuangan utama yang biasanya digunakan untuk 

menyatakan keadaan keuangan perusahaan adalah Neraca dan Laporan Rugi 

Laba. Neraca merupakan suatu laporan tentang posisi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu tanggal tertentu yang meliputi: aktiva, hutang dan modal. Aktiva 

merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sedangkan hutang dan modal 

menunjukan bagaimana sumber dana diperoleh. Sedangkan Laporan Laba Rugi 

merupakan suatu laporan hasil operasi perusahaan dalan suatu periode tertentu. 

Laporan Laba Rugi ini umumnya disusun dengan mempergunakan konsep 

accrual basic. Ini berarti bahwa pendapatan dan biaya dilaporkan tidaklah selalu 

mencerminkan actual cash flows selama periode tersebut. Dengan demikian, net 

earning yang diperoleh tidak sama dengan actual cash yang dihasilkan melalui 

operasional perusahaan, seperti penyusutan aktiva tetap – bukan merupakan 

pengeluaran kas, tetapi diperhitungkan sebagai biaya. (Kamaludin 2011:34-35) 

Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank maka dapat dilihat dari 

laporan keuangan dengan pengukuran tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan 

penilaian atas tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan 
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pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu bank. 

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). 

Menurut Kamaludin (2011: 40) Rasio Keuangan dirancang untuk 

membantu mengevaluasi laporan keuangan atau membantu kita mengidentifikasi 

beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat 
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juga sebagai pembanding posisi perusahaan dengan pesaing, untuk kebijakan 

keuangan perusahaan ke depan.  

Rasio keuangan dapat digolongkan menjadi lima kelompok yaitu : 

2.3.1. Rasio Liquiditas 

Rasio liquiditas menunjukan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk 

segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan 

nilai; serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh. 

2.3.2. Rasio Sovabilitas atau Leverage 

Rasio Sovabilitas adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 

perusahaan mendanai aktivanya. Rasio ini memberikan ukuran atas dana 

yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan 

oleh kreditur. 

2.3.3. Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas atau efisiensi digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalalm memanfaatkan sumber dana atau aktivanya. Rasio 

aktivitas menunjukan seberapa jauh manajemen dapat mengumpulkan 

penjualannya yang cukup atas aktiva perusahaan yang digunakan. 

Semuanya rasio menunjukan perbandingan antara penjualan dengan 

investasi  dalam berbagai rekening aktiva. 
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2.3.4. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas menunjukan gambaran tentang tingkat efektivitas 

pengololaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sebagai 

ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat meperoleh tingkat 

pengembalian yang pantas atas investasinya. 

2.3.5. Rasio Pasar 

Rasio ini menunjukan sekumpulan rasio yang berhubungan dengan harga 

saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan, nilai buku 

per lembar saham dan nilai pasar dibandingkan dengan  nilai buku. 

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 keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan 

perusahaan perbankan. 
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. Adapun menurut Dendawijaya (2009:155) Mengemukakan untuk menilai 

tingkat kesahatan bank dapat dilakukan dengan faktor-faktor utama yaitu: Faktor 

permodalan, Faktor kualitas aktiva produktif, Faktor manajemen, Faktor 

rentabilitas, Faktor likuiditas.  

Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas (CAMEL). 

2.4.1. Metode CAMEL 

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank Sentral 

biasanya menggunakan kriteria CAMELS yaitu Capital Adequacy, Assets 

Quality,Manajemen Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market 

risk. Di Indonesia, CAMEL diperkenalkan sejak Paket Februari 1991 

dikeluarkan oleh pemerintah mengenai sifat kehati-hatian bank. Menurut 

Mudrajad (2002), CAMEL pada dasarnya merupakan metode penilaian 

kesehatan bank yang meliputi lima kriteria yaitu:  

2.4.1.1. Capital Adequacy (CAR) 

Capital Adequacy merupakan kecukupan modal yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal 

yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-

resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

modal bank. Perhitungan capital adequacy didasarkan atas prinsip 

bahwa setiap penanaman yang mengandung resiko harus 
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disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk margin) 

terhadap jumlah penanamanya. 

Berdasarkan Pakmei 1996 perbankan diwajibkan memenuhi 

kewajiban Penyertaan Modal Minimum, atau dikenal dengan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), yang dukur dari persentase tertentu 

terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Sejalan dengan 

standar yang ditetapkan oleh Bank of International Settlements (BIS), 

terhadap seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan 

modal minimum sebesar 8% dari ATMR.  

2.4.1.2. Assets Quality 

Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif) menunjukkan kualitas 

asset sehubungan dengan resiko 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 kolektibilitasnya, 

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

Pembedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk 

mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva 

produktif yang harus disediakan oleh bank untuk menutup resiko 

kemungkinan kerugianyang terjadi. Berdasarkan Pakmei 1996, 

bank wajib membentuk cadangan tersebut sekurang-kurangnya 

sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif  ditambah: (1) 3% dari 

aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar; (2) 50% dari aktiva 
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produktif yang digolongkan diragukan; (3) 100% dari aktiva produktif 

yang digolongkan macet. 

2.4.1.3. Manajemen Quality 

Manajemen quality (kualitas manajemen) menunjukkan 

kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengawasi dan mengontrol resiko-resiko 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 dibidang 

perbankan yang berlaku agar bank tersebut sehat. Keberhasilan dari 

manajemen bank didasarkan pada penilaian kualitatif terhadap 

manajemen yang mencakup beberapa komponen. Komponen 

tersebut terdiri dari manajemen permodalan, manajemen kualits 

aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, manajemen 

likuiditas, yang keseluruhannyameliputi 250 aspek. Manajemen 

bank dapat diklasifikasikan sehat apabila sekurang-kurangnya telah 

memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut.  

2.4.1.4. Earnings (Rentabilitas) 

Earning (rentabilitas) menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas 

dan trend earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan dan kualitas earning. Keberhasilan bank didasarkan 

pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur 

dengan dua rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut terdiri dari: 
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(1) rasio perbandingan laba dalam 12 bulan terakhir terhadap 

volume usaha dalam periode yang sama (Return on Assets atau 

ROA), dan (2) rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional dalam periode 12 bulan. Suatu bank dapat dimasukkan 

dalam klasifikasi sehat apabila: (1) rasio laba terhadap volume usaha 

mencapai sekurang-kurangnya 12% ; dan rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%. 

2.4.1.5. Liquidity (Likuiditas) 

Liquidity (Likuiditas) menunjukkan ketersediaan dana dan sumber 

dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Pengaturan 

likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. 

Berdasarkan Pakmei 1996 bank wajib memelihara likuiditasnya yang 

didasarkan pada dua rasio dengan bobot yang sama. Rasio tersebut 

adalah: (1) perbandingan jumlah kewajiban bersih call money 

terhadap aktiva lancar yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat 

Bank Indonesia, dan Surat berharga Pasar Uang dalam Rupiah yang 

diendos oleh bank lain, dan (2) perbandingan antara kredit yang 

diberikan terhadap dana pihak ketiga, termasuk pinjaman yang 

diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Likuiditas bank 

dapat diakatakan sehat apabila: (1) rasio net call money terhadap 

aktiva lancar kurang dari 19%, dan (2) rasio pinjaman terhadap dana 

pihak ketiga kurang dari 89,8%. 
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Table Penilaian Terhadap Metode CAMEL 

Tabel 2.1. 

Uraian Yang Dinilai Rasio Nilai 
Kredit 

Bobot 

Capital Kecukupan Modal CAR 0 s/d max 
100 

25 % 

Assets Kualitas Aktiva 
Produktif 

BDR 

CAD 

Max 100 

Max 100 

25 % 

5 % 

Management Kualitas 
Manajemen 

Manajemen Modal 

Manajemen Aktiva 

Manajemen Umum 

Manajemen Rentabilitas 

Manajemen Likuiditas 

Total Max 
100 

25 % 

Earnings Kemampuan 
Menghasilkan 
Laba 

ROA 

BOPO 

Max 100 

Max 100 

10 % 

Liquidity Kemampuan 
Menjamin 
Likuiditas 

LDR 

NCM/CA 

Max 100 

Max 100 

10 % 

JUMLAH 100% 

Sumber : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 

(diolah) 

CAR  = Capital Adequacy Ratio 

BDR  = Bad Debt Ratio 

CAD  = Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan 

ROA  = Return On Assets 

BOPO  =Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

LDR  = Loan to Deposit Ratio 

NCM-CA = Net Call Money to Current Assets 
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2.5. Aktiva Produktif 

Aktiva produktif merupakan asset yang dimiliki oleh bank yang penggunaannya 

dilakukan dengan cara penanaman dana kepada para pelaku ekonomi dan 

masyarakat. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan earning assets atau 

aktiva yang menghasilkan, karena penanaman dana tersebut dalah untuk mencapai 

tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan 

penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu 

aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas (Sinungan 2006:195). 

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 : 
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2.5.1.  Kredit yang diberikan  

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu,  persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara Bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk ;  

1. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase 

Agreement ( NPA). 

2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.   

2.5.2. Penempatan 

Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, call 

money , deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan serta 

penempatan lainnya . 

2.5.3. Surat Berharga 

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, Sekuritas  

Kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban 

dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal 

dan pasar uang, antara lain ;  

- Sertifikat Bank Indonesia ( SBI )  

- Surat Berharga Pasar Uang ( SPBU )  

- Surat Berharga Komersial ( Commercial Papers )  

- Sertifikat Reksadana  
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- Medium Term Note 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kualitas Aktiva (Asset) 

Bank Umum Surat Keputusan BI No. 14/15/PBI/2012: 

Pasal 6 ayat :  

1. Penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap Aset 

Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan 

untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: 

a) Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih 

dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) 

debitur atau 1 (satu) proyek yang sama; 

b) Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih 

dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur 

yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut;  

c) Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan 

bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama. 

1. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan 

oleh setiap Bank terhadap Aset Produktiftersebut mengikuti kualitas aset 

yang paling rendah. 
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2. Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aset Produktif yang paling 

rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila penilaian kualitas 

tersebut merupakan: 

a) kualitas Aset Produktif yang telah dihapus tagih; dan/atau 

b) kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor 

penilaian tambahan berupa risiko negara (country risk) Republik 

Indonesia. 

c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam 

hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda. 

Pasal 6, ayat : 

1. Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk 

posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. 

2. Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada 

Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aset 

Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (4) huruf b. 

3. Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah posisi kewajiban 

penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Dasar penilaian aktiva produktif dapat dibentuk penyisihan penghapusan 

aktiva produktif yang dimiiki guna menutup resiko kemungkinan kerugian atas 
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aktiva produktif tersebut. 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). 

 

Dalam ketentuan yang baru, KAP adalah perbandingan rasio antara 

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAD) dan penyisihan 

aktiva produktif yang wajib dibentuk.  

 

Untuk mengukur kualitas aktif produktif, penulis menggunakan ketentuan 

yang baru yaitu perbandingan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

dibentuk (PPAD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPWD). 

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif dimaksudkan untuk membentuk 

sejumlan dana atau rupiah untuk menutupi seujumlah aktiva yang ditanamkan 

yang tidak dikembalikan atau tidak kolektable dengan kata lain semakin sedikit 

sejumlah rupiah yang harus diluarkan untuk membentuk kerugian terhadap 

sejumlah asset yang tidak kolektable semakin menurun nilai Rasio KAP maka 

semakin baik kinerja keuangan perusahaan tersebut sebaliknya semakin besar 

jumlah rupiah yang harus dikelurakan untuk menutupi kualitas aktiva yang tidak 
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kolektable maka penilaian terhadap rasio KAP nilainya akan meningkat makan 

dapat dikatakan semakin buruk kinerja perusahaan tersebut terutama dalam 

menghasilkan sejumlah laba. 

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 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) 

Kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila 

seorang investor berani mendirikan bank, dia harus berani pula menanggung 
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resiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur 

tertentu. Dalam kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar 

bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi 

keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kolektibilitas 

merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta 

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-

surat berharga. 

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar 

benar dapat dipercaya, maka bank terlebih daulu mengadakan analisis kredit. 

Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini 

adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.  

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-

data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. 

Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit 

untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan 

penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan 

salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh 

bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya 

kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan. 
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Kredit bermasalah dapat dihindarkan dengan manajemen dan tata laksana 

kredit yang baik dan disiplin. Tetapi ada beberapa analisa kredit yang cukup baik 

dimana dalam pelaksanaan perjanjian kredit terdapat beberapa ketentuan yang 

cukup menjamin bahwa kredit tersebut dapat tertagih, diantaranya dengan adanya 

jaminan atas kesepakatan bersama jaminan dapat berupa Sertifikat, Gaji maupun 

Dana Pensiun, kredit yang seperti inilah yang kemungkinan tingkat 

kolektibilitasnya dapat tertagi. Beberapa strategi yang juga dilaksanakan oleh 

perbankan untuk kelancaran pembayaran kredit diantaranya dengan menggunakan 

jasa asuransi. Perbankan dapat mengibatkan dana atau utang yang tidak tertagi 

kepada polis asuransi berdasarakan kesepakatan antara bank dan perusahaan 

asuransi, dalam hal ini ada sejumlah premi yang harus dibayarkan bank pada 

perusahaan asuransi. Dalam pelaksanaan perkreditan pada umumnya nasabah 

diwajibkan membayar premi asuransi yang jumlahnya berbeda berdasarkan 

jangka waktu lamanya pinjaman, dan bila nasabah tidak dapat memenuhi 

kewajibannya membayarkan sejumlah uang yang telah dipinjam berdasarkan 

kesepakatan pihak bank, perusahaan asuransi, dan nasabah yang bersankutan 

maka pihak asuransi wajib menutupi sejumlah dana yang tidak dapat dibayarkan 

nasaba yang bersankutan. 

2.6.1. Unsur-Unsur Kredit 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2008 : 74)  

1. Kepercayaan  
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Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan (berupa uang, barang, jasa) akan benar-benar 

diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan 

ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen 

maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi 

masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 

2. Kesepakatan  

Di samping unsur percayadi dalam kredit juga mengandung 

unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 

kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di 

mana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajiban 

masing-masing. 

3. Jangka waktu  

Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 

pendek, jangka panjang menengah atau jangka panjang.  

4. Risiko  adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian 

kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya 

demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, 
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baik risiko yang disengaja oleh nasabah yng lalai, maupun 

risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau 

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.  

5. Balas Jasa  Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit 

atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas 

jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini 

merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan 

bagi hasil. 

2.6.2. Penggolongan Kredit 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

30/267/KEP/DIR, tanggal 27 Pebruari 1998 penggolongan kolektibilitas 

kredit, yaitu : 

Lancar (pass), Perhatian Khusus (Special Mention), Kurang Lancar (Sub 

Standard), Diragukan (doubtful), dan Macet (loss), dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Lancar (pass) 

a) Kredit dengan angsuran pokok, dimana tidak terdapat 

tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan 

karena penarikan kredit. 

b) Kredit dengan angsuran untuk KPR 

c) Tidak tedapat tunggakan angsuran pokok, atau 
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d) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum 

melampaui 1 bulan. 

e) Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran, dimana 

kredit belum jatuh tempo, dan tidak terdapat tunggakan 

bunga. 

2. Perhatian Khusus (special mention) 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 

3 bulan, baik kredit yang ditetapkan masa angsurannya 

bulanan 

b) Terdapat tunggakan bunga belum melampaui 3 bulan, bagi 

kredit yang masa angsurannya bulanan. 

c) Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi jangka waktunya 

belum melampaui hari kerja. 

d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 

: atau 

e) Dokumen pinjaman lemah. 

3. Kurang Lancar ( sub standard) 

a) Kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan pokok 

yang :  

a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi 

kredit masa angsurannya kurang 1 bulan, atau Melampaui 3 

bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa 

angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga 
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bulanan, atau Terdapat cerukan akibat penarikan yang 

jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi 

belum melampaui 30 hari kerja. 

b. Kredit dengan angsuran utuk KPR terdapat tunggakan 

angsuran pokok yang telah melampaui 4 bulan tetapi belum 

melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan 

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: 

 

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. 
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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 dengan menggunakan 

Ratio Return On Asset (ROA) (2009:118) ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

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. 
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2.8. Hubungan Kualitas Aktiva Produktif dan Kredit Bermasalah terhadap 

Profitabilitas 

Salah satu sektor penting yang berperan dalam pengelolaan dana dan turut 

mendorong perekonomian adalah sektor perbankan. Menurut Dendawijaya 

(2009:14), bank secara sederhana diartikan sebagai:“Bank suatu badan usaha yang 

tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), 

yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) 

kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada 

waktu yang ditentukan. Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama 

dalam bentuk asset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga 

sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. 

Dalam operasionalnya, bank konvensional memberikan kredit kepada 

peminjam atau debitur. Dalam kredit yang dilakukan bank akan mengandung 

risiko kredit seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-

lain. Untuk dapat menentukan tingkat risiko tersebut, bank dapat melihat laporan 

keuangannya.  

Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank maka dapat dilihat dari 

laporan keuangan dengan pengukuran tingkat kesehatan bank . Dalam melakukan 

penilaian atas tingkat kesehatan bank, pada dasarnya dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan 

perkembangan suatu bank. Adapun menurut Dendawijaya (2009:155) 

Mengemukakan untuk menilai tingkat kesahatan bank dapat dilakukan dengan 
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faktor-faktor utama yaitu: Faktor permodalan, Faktor kualitas aktiva produktif, 

Faktor manajemen, Faktor rentabilitas, Faktor likuiditas. 

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. 

Menurut Dendawijaya (2009:118), mengatakan Semakin besar ROA suatu 

bank, maka semakin besar pula tingkat kuntungan yang dicapai bank tersebut dari 

segi penggunaan asset. Aktiva produktif merupakan aktiva yang dimiliki bank 

yang digunakan untuk memperoleh penghasilan/ profitabilitas suatu perusahaan, 

salah satu aktiva produktif diantaranya adalah kredit.  

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 
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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 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. 
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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 
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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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BAB III 

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 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Indrianto 

2002:146) 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data dari penelitian yang doperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Metode penelitian yang umum menggunakan data sekunder adalah 

penelitian arsip (archival research) yang memuat kejadian masa lalu (historis). ). 

(Indrianto 2002:147). 
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3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  Yaitu penelitian yang dilakukan 

secara langsung di perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh 

merupakan data skunder maupun primer yang diperoleh dengan cara Document. 

Document yang digunakan dan dianallisa berupa data laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan 

dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai 

pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh 

dari literatur, catatan kuliah serta tulisan lain yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang berkaitan dengan 

Manajemen Perbankan, Metodologi Penelitian, dan sebagainya. Selain itu, penulis 

juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori 

maupun data-data penelitian yang dilakukan. 

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 
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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. Adapun yang menjadi kerangka 

penelitian : 

Bagan 3.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Metodelogi Penelitian Bisnis Indianto (2009: 34) 

Masalah/Pertanyaan 

Penelitian 

Telaah Teoritis 

Pengujian Fakta 

1. Pemilihan Data 

2. Pengumpulan Data 

3. Analisis Data 

Analisis Statistik 

dengan Software  

SPSS 

HASIL 

KESIMPULAN 
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Untuk meneliti bagaimana pengaruh Kualitas aktiva produktif dan kredit 

bermasalah terhadap Profitabilitas ada dua operasionalisasi variabel dalam 

penelitian ini. Variabel, konsep variabel, indikator, dan skala pengukuran yang 

digunakan baik untuk variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1  

Variabel Definisi Indikator 

Kualitas aktiva 

produktif (X1) 

 

Kualitas aktiva produktif atau 

earning assets adalah semua aktiva 

dalam rupiah maupun valuta asing 

yang dimiliki bank dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan 

sesuai dengan fungsinya 

 

KAP = Kualitas Aktiva 

Produktif 

(SK DIR BI Nomor : 

30/21/KEP/DIR/1997) 

Kredit bermasalah 

(X2) 

Kredit yang pengembaliannya 

terlambat dibanding jadwal yang 

direncanakan, bahkan tidak 

dikembalikan sama sekali”. 

 

(Manurung dan Rahardja, 

2004:196) 

 

 

 

Non Performing Loan (NPL) 

adalah kredit yang tidak lancar 

atau kredit dimana debiturnya 

tidak memenuhi persyaratran 

yang diperjanjikan, misalnya 

persyaratan mengenai 

pembayaran bunga, 

pengembalian pokok pinjaman, 
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peningkatan marjin deposit, 

pengikatan dan peningkatan 

agunan, dan sebagainya 

(Manurung dan 

Rahardja,2004:196) 

Profitabilitas (Y) 

 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. 

(Rachmat dan Ariyanti, 2010:222) 

ROA adalah perbandingan 

(rasio) laba sebelum pajak 

(earning before tax) terhadap 

rata-rata volume usaha dalam 

periode yang sama 

 

(Rachmat dan Ariyanti, 

2010:222) 

 

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 
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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 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 

 

  

 

 

KAP ( ϰ1) 

NPL (ϰ2) 

PROFITABILITAS

(у) 
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Teknik anlisa data yang digunakan adalah diagram jalur yang terdiri atas 

satu persamaan struktural dengan hanya satu substruktur, yaitu X1, X2, dan Y 

disebut sebagai variabel eksogen dan Y sebagai variabel endogen dengan  

persamaan struktural sebagai berikut : 

uXXY ii +++= 22110 bbb  

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 autokorelasi. Uji asumsi klasik 

harus dilakukan hanya pada analisis regresi linear berganda sedangkan 

pada analisis regresi linear sederhana tidak ada prasyarat uji asumsi klasik. 

Pada analisis regresi linear berganda dimana datanya berupa data time 

series (penelitian dilakukan lebih dari satu periode/ berkala/berseri) maka 

uji asumsi klasik yang digunakan uji normatif, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Namun jika data penelitian adalah 

data cross section (penelitian hanya satu periode) maka uji asumsi klasik 

yang digunakan hanya uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 



46 
 

Berdasarkan contoh dalam uji normalitas data yang digunakan adalah data 

cross section sehingga uji asumsi  klasik yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

3.6.1.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

masing-masing variabel penelitian. Dalam penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorof-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. 

3.6.1.2. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

hubungan linier diantara variabel independen dalam model regresi. 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel 

bebasnya (variabel independen) tidak memiliki hubungan 

sempurna atau mengandung multikolinieritas. Deteksi terhadap 

adanya mulkolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

besaran Variance inflation factor (VIF) pada model regresi. 

Menurut Santoso dalam Priyatno (2008:39) pada umumnya jika 

VIF > 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinieritas dengan variabel lainnya. Sedangkan apabila 

model regresi diperoleh VIF < 5, maka dalam model tersebut tidak 

terjadi multikolinieritas. 

3.6.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksaman varians dari residual untuk semua pengamatan 

dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk 

mengetahui gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
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mengamati scatterplot model tersebut. Model yang bebas dari 

heteroskedastisitas memiliki grafik scatterplot dengan pola titik 

yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y.. 

3.6.2. Metode Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio. 

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) 
 
 



48 
 

3.4.4. Pengujian Hipotesis  

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). 

3.4.4.1. F-test 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara simultan 

antara variable pertumbuhan kualitas aktiva produktif (KAP) dan 

kredit bermasalah (NPL) adalah memang nyata terhadi (signifikan) 

atay hanya diperoleh secara kebetulan. 

3.4.4.2. t-test 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi tiap-tiap koefisien regresi 

sehingga diketahui pengaruh variabel Kualitas Aktiva Produktif 

(pemberian kredit, penempatan, dan surat berharga) dana Kredit 

bermasalah terhadap Profitabilitas (ROA) adalah benar-benar nyata 

terjadi (signifikan) atau diperoleh secara kebeltulan. 

Adapun tingakat signifikansinya : 

α = 0,05 dengan (dk) = n – k – l  

Uji Hipotesis uji “t”  

Kriteria : t-hitung > t-tabel (α, n-k-l), maka H0 ditolak; dan 

t-hitung < t-tabel (α, n-k-l), maka H0 diterima. 
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Uji Hipotesis uji “F” 

Kriteria :  F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak; dan 

F-hitung < F-tabel H0 diterima. 

 Adapun hipotesis dipergunakan adalah sebagai berikut : 

· Hipotesis parsial antara variabel bebas Kualitas Aktiva Produktif terhadap 

variabel terikat Profitabilitas. (H1) 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan Kualita Aktiva 

Produktif terhadap variabel terikat Profitabilitas.  

Ha :  Terdapat pengaruh positif yang signifikan Kualitas Aktiva 

Produktif terhadap variabel terikat Profitabilitas..  

· Hipotesis parsial antara variabel bebas Kredit Bermasalah terhadap 

variabel terikat Profitabilitas . (H2) 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan Kredit Bermasalah 

terhadap variabel terikat Profitabilitas.  

Ha :  Terdapat pengaruh positif yang signifikan Kredit Bermasalah 

terhadap variabel terikat Profitabilitas.  

· Hipotesis secara simultan antara variabel bebas Kualitas Aktiva Produktif 

dan Kredit Bermasalah terhadap variabel terikat Profitabilitas. (H3) 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Aktiva 

Produktif dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas.  

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Aktiva 

Produktif dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) merupakan bank non-devisa dengan 

spesialisasi pada kredit pensiunan. Sejarah berdirinya BTPN dimulai dari 

didirikannya BAPEMIL (Bank Pensiunan Militer) oleh pemerintah pada 5 

Februari 1958 yang menjalankan kegiatannya dengan menerima simpanan dan 

memberikan pinjaman para anggotanya yang sebagian besar merupakan 

pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tingginya minat dan peluang untuk 

berkembang menjadi bank tabungan membuat Bapemil membubarkan diri untuk 

kemudian membentuk BTPN di tahun 1986 dan 1993 status BTPN menjadi bank 

umum. (Buku Tahunan/Obligasi Berkelanjutan BTPN 2013:1) 

Diberlakukannya Undang-Undang perbankan No.7 tahun 1992 maka 

status bank BTPN sebagai bank tabungan telah berubah kembali menjadi bank 

umum, berdasarkan surat keputusan menteri keuangan RO No. Kep 055/KM. 

17/1993 tanggal 22 Maret tentang izin usaha PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional untuk melakukan usaha sebagai bank umum. Dalam kedudukannya 

sebagai bank umum jangkauan dan sasaran usaha bank BTPN sudah dapat 

dipastikan kelahiran bank BTPN sebagai bank umum ini adalah sangat berat yaitu 

pada saat dunia perbankan sedang dalam era globalisasi dan situasi persaingan 

yang sangat ketat, sedangkan bank lain telah jauh lebih berpengalaman sebagai 

bank umum. Tentunya ini merupakan tantangan sangat berat bagi manajemen 
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bank BTPN  dengan bank lainnya. Bank BTPN memiliki kesempatan yang luas 

untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya. Bank ini tetap menjaga 

komitmennya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada kaum 

ekonomi lemah, khususnya dalam rangka membantu pemerintah mempercepat 

program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Konsistensinya bank BTPN 

dibidang pengentasan kemiskinan telah diwujudkan dengan diraihnya 

penghargaan tertinggi dari  pemerintah tahun 1993 sebagai salah satu “Bank 

Pelopor Pengentasan Kemiskinan” di Indonesia. 

Pada 1997, BTPN diakuisisi 

oleh PT. Bank Nasional (85%) dan PT 

Bakrie Capital Indonesia (15%). 

Kemudian PT. Bank Nasional 

mengalihkan kepemilikannya pada 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN) yang kini dikenal dengan PT. 

Perusahaan Pengeloala Aset (PPA) 

pada tahun 2000. 

Capital Indonesia pada Maret 2008 setelah sebelumnya melakukan 

penawaran 28,39% sahamnya ke publik pada 12 Maret 2008 untuk 

mendivestasikan saham pemerintah Indonesia di Bursa Efek Indonesia. Hingga 

September 2012, Texas Pacific Group Nusantara S.a.r.l memiliki 57,87% saham 

BTPN dan sisanya 42,13% dikuasai publik. 

Grafik 4.1 
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Per September 2012, total aset BTPN sudah mencapai Rp56,5 triliun. 

Sekitar 65,7% dari aset berasal dari kredit, sementara total dana pihak ketiga 

(DPK) mencapai Rp42,6 triliun. Hingga Triwulan III-2012, BTPN telah melayani 

nasabah pensiunan dan pelaku UMK melalui 1.188 jaringan distribusi yang 

tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia. 

BTPN termasuk bank dengan kondisi keuangan yang stabil terbukti pada krisis 

1998 BTPN tidak masuk dalam program rekapitalisasi perbankan oleh 

pemerintah. Hal ini disebabkan loyalitas yang tinggi dari nasabah BTPN. Selain 

mempunyai pondasi bisnis model yang baik, masuknya Texas Pacific Group 

(TPG) sebagai pemegang saham terbesar saat ini (57,87% dari total saham) juga 

dapat memberikan nilai strategis dalam peningkatan nilai aset BTPN. TPG 

merupakan suatu lembaga investasi internasional terkemuka dari Amerika Serikat 

dengan portofolio aset lebih dari US$60 miliar di berbagai industri, termasuk di 

sektor keuangan. BTPN fokus pada dua segmen bisnis utama, yaitu segmen 

pensiunan dan mulai tahun 2008 juga pada segmen kredit mikro. Kedua segmen 

bisnis yang menjadi sasaran BTPN memiliki karakteristik pasar yang unik serta 

potensi pasar yang sangat besar. Alhasil, segmen bisnis yang digeluti oleh BTPN 

menjadikan BTPN sebagai bank dengan tingkat profitabilitas (Net Interest 

Margin/NIM) yang merupakan salah satu yang paling tinggi, serta tingkat risiko 

(Non Performing Loan/NPL) yang paling rendah pada industri perbankan di 

Indonesia. 
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Jajaran Direksi dan Komisaris BTPN (per 31 September 2012) 

 

4.2. Unit-Unit Usaha BTPN 

4.2.1. Bisnis Pensiunan 

Kredit pensiunan masih menjadi niche market (ceruk pasar) bagi kredit perbankan 

pada umumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh pasar pensiunan (PNS) yang 

tidak terlalu besar yakni hanya sekitar 4,5-5 juta orang. BTPN memiliki 

keunggulan karena telah masuk ke bisnis pensiunan yang telah dimulai sejak 54 

tahun yang lalu. Hal tersebut membuat BTPN mampu menjalin kerjasama yang 

Grafik 4.2 
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kuat dengan PT Taspen (Persero) selaku pengelola dan pembayar dana pension 

PNS dari pemerintah. Selain dengan Taspen, BTPN juga menjalin kerjasama 

dengan berbagai dana pensiun (DP) serta PT Pos Indonesia (Posindo) selaku agen 

pembayaran pensiun dari Taspen. BTPN juga menawarkan produk pinjaman 

kepada para nasabah pensiunan, dimana angsurannya diperoleh dari pembayaran 

manfaat pensiun yang disalurkan melalui Bank. Rendahnya tingkat persaingan di 

bisnis ini, membuat kredit pensiunan mampu memberikan NIM yang relatif 

tinggi. Dari sisi persyaratan kredit, jaminan yang digunakan oleh BTPN adalah 

Surat Keputusan (SK) Pensiun dengan proses persetujuan pada umumnya hanya 

membutuhkan waktu 1 hari. Dengan demikian, dapat dikatakan model bisnis 

pensiunan dibangun dengan model bundling dimana setiap penerima uang pensiun 

merupakan calon potensial debitur BTPN. Meski proses dan persyaratan kredit 

pensiunan relatif cepat dan mudah namun kualitas kredit pensiunan tetap terjaga 

tinggi. Hal ini disebabkan cicilan kredit dipotong langsung dari pembayaran uang 

pensiun. Sekalipun demikian masih ada potensi risiko kredit macet jika debitur 

meninggal dunia. Untuk mengantisipasi hal ini, BTPN mengasuransikan 

debiturnya ke PT Allianz Life Indonesia sehingga nasabah pensiunan BTPN 

mendapat proteksi yang maksimal. 
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4.2.2. Kredit Mikro 

Diluncurkan secara resmi di tahun 2009, bisnis kredit mikro BTPN telah 

berkembang menjadi lebih dari 570 cabang lebih dari 7.100 karyawan yang 

terlatih per 31 Mei 2012. BTPN masuk ke bisnis kredit mikro melalui produk 

Mitra Usaha Rakyat (MUR). MUR telah tumbuh menjadi bisnis yang stabil 

dengan proses perluasan cabang yang lebih pengawasan bagi masing-masing 

cabang BTPN MUR, yang merupakan faktor penting dalam mengelola jaringan 

cabang yang luas.  

BTPN menargetkan untuk melayani para nasabah MUR dengan 

menawarkan kredit sebesar Rp 5 juta hingga Rp 500 juta. Bank Indonesia 

mendefinisikan kredit hingga Rp 50 juta sebagai Kredit Usaha Mikro dan kredit 

hingga Rp 500 juta sebagai Kredit Usaha Kecil. Saat ini, BTPN terutama 

melayani kredit bagi Bisnis UMK, dengan tenor antara fasilitas modal kerja 

berjangka waktu pendek hingga fasilitas kredit investasi dengan jangka waktu 

lebih panjang. Bisnis ini dapat dikatakan cukup berhasil bagi BTPN, hal ini dilihat 

dari permintaan terhadap kredit MUR sangat tinggi terlihat dari perkembangan 

Bagan 4.3 
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kredit MUR dari Rp2,3 triliun di 2009 menjadi Rp8,5 triliun pada triwulan III-

2012 atau tumbuh tiga koma tujuh kali lipat hanya dalam kurun waktu tiga tahun. 

4.2.3. Bisnis Syariah 

Bisnis Syariah telah berhasil menyelesaikan uji coba program yang segmen yang 

diberi nama Tunas Usaha Rakyat (TUR). Program ini bertujuan untuk 

mengintegrasikan sasaran usaha dan panggilan sosial BTPN dan dirancang untuk 

memberdayakan keluarga-keluarga berpenghasilan rendah agar dapat memiliki 

hidup yang lebih berarti melalui dua cara. Pertama, program ini bertujuan 

memberdayakan para wanita, yang memegang peran penting dalam peningkatan 

kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah, sedangkan yang kedua adalah 

program terintegrasi dengan nama Paket Masa Depan. Program ini dirancang 

untuk membangun empat perilaku kunci. Perilaku pertama adalah Keberanian 

memulai usaha dan kedua, Disiplin dalam berkomitmen, dengan senantiasa tepat 

waktu serta melalui pengelolaan keuangan yang berhati-hati. Ketiga, Kerja Keras 

dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Keempat, membangun semangat 

solidaritas dengan Saling Bantu dalam kelompok. 

4.2.4. BTPN Sinaya 

Peluncuran brand Sinaya merupakan inisiatif penting untuk membangun identitas 

dan karakter Bisnis Pendanaan BTPN, serta menjadi factor pembeda dibanding 

bank-bank lainnya. Sinaya merupakan singkatan dari Sinar yang Memberdayakan. 

Nasabah pendanaan BTPN dapat menikmati layanan berkualitas, imbal balik yang 

kompetitif, serta kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial, Do Good. Dana 

yang ditabung hanya akan digunakan BTPN untuk memberikan kredit ke segmen 

mass market 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Pertumbuhan Kualitas Aktiva Produktif 

Komponen-komponen utama aktiva produktif atau dikatakan pos-pos yang paling 

menghasilkan pada Bank BTPN dimana tingkat kembali hasil yang sangat 

produktif diklasfikasikan kedalam tiga pos utama diantaranya, Penempatan pada 

bank lain (Rupiah dan Valuta Asing), Surat Berharga (Rupiah dan Valuta Asing), 

dan  Kredit yang diberikan (Debitur UMKM, Bukan Debitur UMKM, Kredit yang 

Direkonstruksi, dan Kredit Properti). 

 Nilai aktiva produktif sangat signifikan dan perlu diperhatikan perusahaan 

karena sumber utama pembiayaan dan perolehan laba tergantung dari besar 

kecilnya kualitas aktiva terutama aktiva yang menghasilkan (Aktiva produktif), 

semakin rendah nilai aktiva produktif dalam hal ini dinyatakan dalam Penyisihan 

Pengapusan Aktiva Produktif (PPAP) akan semakin baik kinerja perusahaan 

tersebut dalam memperoleh keuntungan, perusahaan dapat menghemat sejumlah 

uang untuk pembentukan kualitas asset, sebagaimana yang diketahui Akiva 

Produktif bersifat Loannable Founds, sebagian besar dananya berasal dari pihak 

ketiga maka sebagaimana yang tertera dalam peraturan BI tentang ketentuan asset 

produktif dimana perusahaan harus menjamin setiap dana pihak ketiga dengan 

satu atau beberapa proyek dalam kualitas aktiva produktif, dana tersebut harus 

benar-benar kolektable (tingkat ketertagihannya lancar). 

 Berikut ini adalah perkembangan penilaian kualitas aktiva produktif PT. 

Bank BTPN, Tbk yang berstatus sebagai bank komersial yang melayani kegiatan 

umum perbankan selama 3(tiga) tahun terakhir dan penilaian KAP dilakukan 

berdasarkan ketentuan setiap triwulan. 
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Tabel 5.1. 
Pertumbuhan Kualitas Aktiva Produktif PT. BTPN, Tbk 

Periode Triwulan Maret 2010 – Desember 2012 
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun 
Penempatan 
Pada Bank 

Lain 

Surat 
Berharga 

Pemberian 
Kredit 

TOTAL 
Aktiva 

Produktif 

GROWTH 
(%) 

Mar-10 511,257 2,281,519 17,642,441 20,435,217 
 

Jun-10 718,559 3,285,265 19,696,732 23,700,556 16% 

Sep-10 631,564 3,689,260 19,792,625 24,113,449 2% 

Dec-10 582,130 1,999,859 19,424,608 22,006,597 -10% 

Mar-11 480,204 2,509,402 24,629,765 27,619,371 27% 

Jun-11 556,535 1,356,648 26,717,270 28,630,453 5% 

Sep-11 444,111 1,598,716 28,527,875 30,570,702 9% 

Dec-11 541,172 2,116,788 30,683,781 33,341,741 14% 

Mar-12 368,568 2,055,193 32,454,902 34,878,663 8% 

Jun-12 536,917 2,287,190 34,785,347 37,609,454 13% 

Sep-12 557,119 1,575,841 37,557,664 39,690,624 10% 

Dec-12 370,099 1,382,726 39,333,743 41,086,568 7% 

∑ 524,853 2,178,201 27,603,896 30,306,950 9% 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (Dikelolah) 

Grafik 5.1 

 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (Dikelolah) 
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 Hasil pengolahan Tabel dan Grafik menunjukan trend perkembangan 

kualitas aktiva produktif secara keseluruhan diimana growth rata-rata tiap triwulan 

tumbuh sekitar 9% dari pertumbuhan aktiva produktif, ini cukup fluktuatif 

bergerak naik secara signifikan tetapi pada periode desember 2010 KAP menurun 

sebesar 10%  ini dikarenakan pengurangan pos aktiva produktif pada surat 

berharga dimana manajemen menurunkan nilai surat berharga sekitaran Rp. 

1.689.401.000.000,00 dari periode sebelumnya hal ini cukup mempengaruhi 

kualitas aktiva produktif secara keseluruhan mengingat surat berharga merupakan 

komponen yang cukup menghasilkan atau produktif dalam aktiva. Tetapi hal ini 

tidak mempengaruhi kinerja KAP secara keseluruhan dikarenakan penyaluran 

kredit pada bulan desember yang tetap tumbuh bahkan cukup flluktuatif diperiode 

berikutnya. Hal ini dikarenakan manajemen perbankan BTPN yang sangat focus 

pada program pemberdayaan kredit terutama kredit mikro yang mencakup 

masyarakat secara keseluruhan, mengatasi pertumbuhan kredit yang terus 

meningkat sementara Rasio LDR (dana dari pihak ketiga) berupa tabungan, 

deposito dan simpanan lainnya yang tidak bisa mengimbangi pertumbuhan 

penyaluran kredit yang cukup fluktuatif 

 Aktiva Produktif bersifat loannable founds sebagian besar pembiayaannya 

berasal dari dana pihak ketiga, sementara dana dari pihak ketiga tidak bisa 

mengimbangi pertumbuhan kredit yang cukup pesat, hal ini mengakibatkan 

manajemen berusaha untuk membiayai penyaluran kredit dengan mengurangi 

pendanaan pada surat berharga dengan berbagai asumsi dan pertimbangan. 

 Berikut ini adalah perkembangan komponen-komponen dalam Aktiva 

Produktif 

5.1.1. Penempatan Pada Bank Lain 

Penempatan pada bank lain terdiri dari komponen Penempatan pada Bank Lain 

baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Dilihat dari trend dan 

perkembangannya yang cenderung menurun, penempatan pada bank lain dapat 
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berupa giro, tabungan dan obligasi yang dibeli oleh BTPN dan ditempatkan 

kepada Bank lain dan mendapatkan kembali hasil berupa bunga atau interest. 

Perkembangannya menunjukan tidak ada pertumbuhan yang signifikan terhadap 

pos ini, dimana nilai dari pos ini cenderung menurun dari triwulan ke triwulan, 

jika dibandingkan dengan beberapa pos produktif lainnya Penempatan pada bank 

lain merupakan pos yang nilainya paling rendah hal ini menunjukan bahwa 

pendanaan jenis ini masih bukan merupakan kegiatan yang utama dalam hal 

memperoleh laba dari sejumlah dana yang diinvestasikan, dibandingkan dengan 

pertumbuhan penyaluran kredit yang makin meningkat, pertumbuhan pendanaan 

melalui penempatan pada bank lain yang dimiliki Bank BTPN jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan kredit dapat diartikan semakin besar penyaluran kredit maka 

semakin kecil dana yang ditanamkan pada bank lain, pendanaan jenis ini juga jika 

dilihat dari tingkat kembalian laba/profit kontrubusinya adalah yang paling sedikit 

diantara komponen-komponen aktiva produktif lainnya. 

5.1.2. Surat Berharga 

Surat Berharga yang diberikan dengan janji dibeli kembali (Repo) dapat berupa 

surat hutang, saham maupun kontrak derivative yang dibeli Bank BTPN di pasar 

saham maupun pasar sekunder dengan harapan tingkat kembali hasil berupa 

capital gains maupun deviden yield, pendanaan jenis ini sering digunakan bank 

pada umunya, dalam hal ini bank umum yang menawarkan jasa dalam bentuk 

devisa yang mewajibkan membayar Tagihan atas surat berhaga dengan janji dijual 

kembali (Reserve Repo) baik berupa bunga maupun harga kontrak tersebut pada 

saat dieksekusi. Komponen surat Berrharga meliputi Repo dan Reserve Repo. 

Dari grafik dan tabel diatas dapat menujunkan perkembangan aktiva produktif 

melalui surat berharga yang pertumbuhannya tidak jauh berbeda dengan kinerja 

perkembangan Penempatan pada Bank lain, unit usaha manajemen Perbankan 

BTPN dalam hal pengolahan akitiva jenis ini masih berpegangan pada penyaluran 

surat berharga di Pasar Saham dan Unit Usaha Daya. BTPN go public sejak tahun 

2008 beberapa upaya dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja pasar 
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saham BTPN tetapi dengan krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008 

dan Inflasi yang mencapai 6-7% sampai tahun 2011 yang berakibat pada 

menurunya kinerja pasar saham BEI secara keseluruhan. 

Jika berbicara mengenai komponen ini maka kita berpatokan pada kinerja Bank 

BTPN yang go public  semua peristiwa yang terjadi di pasar saham menyangkut 

obligasi-obligas BTPN yang beredar luas maupun obligasi yang dibeli oleh 

BTPN. Berdasarkan Tabel 5.1 bisa kita lihat performance dari komponen surat 

berharga dan pengaruhnya terhadap KAP dimana pada periode triwulan desember 

nilai surat berharga merosot nilainya dari semula Rp. 3,689,260,000,000,- menjadi 

Rp. 1,999,859,000,000,- penurunannya cukup drastis sehingga menurunkan nilai 

KAP sebesar -10%, ini menunjukan bahwa pertumbuhan surat berharga cukup 

berpengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan KAP. Tetapi hal tidak 

menjadi suatu kinerja yang buruk bagi BTPN dikarenakan triwulan berikutnya 

manajemen mampu menstabilkan nilai komponen ini sehiggka KAP tumbuh 27%  

diperiode berikutnya. Tetapi manajemen tidak menigkatkan nilai pendanaan 

aktiva jenis ini terbukti pada triwulan Januari 2011 nilai surat berharga berada 

pada angka 2 trilliun sementara kredit meningkat sekitar 5 trilliun, hal ini 

menunjukan bahwa pendanaan pada surat berharga masih belum merupakan opsi 

yang paling utama bagi manajemen perbankan BTPN untuk memperoleh 

kembalian hasil berupa laba, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap KAP, 

manajemen hanya perlu menstabilkan nilai komponen aktiva ini. 

5.1.3. Kredit yang Diberikan 

Kredit yang diberikan merupakan penyaluruan dana kepada masyrakat beserta 

pendapatan dengan bunga dan angggunan. 

Kredit masih merupakan kegiatan utama dalam jasa berbankan BTPN, kredit 

pensiun masih merupakan bisnis utama, dikarenakan BTPN telah memahami dan 

menguasai pasar pensiun dibanding pesaingnya. Kredit Pensiun dikategorikan 

kredit yang kolekteble dengan perjanjian pelunasan yang pasti dan adanya 

jaminannya. 
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Tabel 5.2 
Penyaluran Kredit PT BTPN, Tbk 

Periode Triwulan Maret 2010 – Desember 2012 
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun 

Kredit 
Usaha 
Mikro 

(UMKM) 

Kredit 
Bukan 

UMKM 

Kredit yang 
Dirustrukturisasi 

Kredit 
Properti 

Pemberian 
Kredit 

Growth 
(%) 

2010 

Mar-10 2,925,110 14,717,331 17,642,441 
Jun-10 3,617,405 16,079,327 19,696,732 12% 
Sep-10 3,778,260 16,014,365 19,792,625 1% 
Dec-10 3,535,854 19,032,304 38,450 22,606,608 16% 

2011 

Mar-11 4,253,161 20,376,604 24,629,765 11% 
Jun-11 4,685,100 22,032,170 26,717,270 12% 
Sep-11 5,123,096 23,404,779 28,527,875 10% 
Dec-11 5,647,094 24,630,742 405,945 30,683,781 12% 

2012 

Mar-12 6,202,555 25,844,482 407,865 32,454,902 10% 
Jun-12 6,908,810 27,439,706 420,070 16,761 34,785,347 13% 
Sep-12 7,307,510 29,744,286 488,248 17,620 37,557,664 16% 
Dec-12 7,879,350 30,930,656 523,737 39,333,743 10% 

∑ 
 

5,155,275 22,520,563 380,719 17,191 27,869,063 11% 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (dikelolah) 

Grafik 5.2 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 
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Grafik diatas menunjukan pertumbuhan pemberian kredit yang signifikan 

dan cukup berfluktuatif, pemberian kredit terus meningkat dari tahun ke tahun, 

terutama pertumbuhan Kredit bukan UMKM yang di dominasi oleh kredit 

pensiun, pertumbuhan (growth) penyaluran kredit bertambah 11% rata-rata tiap 

triwulannya, pertumbuhan penyaluran kredit memang terlihat cukup dominan 

dibandingkan pertumbuhan pos aktiva produktif lainnya hal ini menunjukan 

bahwa sebagian besar komposisi aktiva produktif sangat didominasi oleh 

penyaluran kredit. Kredit yang disalurkan akan sangat mempengaruhi Asset pada 

umunnya sehingga Kredit menjadi suatu perhatian khusus pada manajemen resiko 

perbankan mengenai tingkat kolektibilitasnya, kredit memang pada umunya 

senantiasa tidak bisa lepas dari tingkat resiko ketertagihannya atau kolektibilitas. 

Oleh karena itu untuk menganalisa lebih lanjut mengenai Penyaluran 

Kredit, Grafik di bawah ini menunjukan pertumbuhan kredit dan kontribusinya 

terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP). 

Grafik5.3.

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

Grafik diatas menunjukan pertumbuhan Aktiva Produktif yang dibarengi 

dengan pertumbuhan Pemberian Kredit, ini menunjukan bahwa pemberian kredit 



64 
 

sejalan dengan pertumbuhan aktiva produktif artinya besar kecilnya Kualitas 

Aktiva Produktif itu sangat tergantung pada besar kecilnya penyaluran kredit. 

Tottal Asset pada Bank BTPN sangat tergantung pada penyaluran kredit secara 

keseluruhan dan hal ini juga akan mempengaruhi laba perusahaan pada umumnya. 

Pendanaan melalui kredit masih menjadi pendanaan yang paling signifikan 

teradap kualitas asset terutama peroleha laba ini dikarenakan Bank BTPN sebagai 

Bank Konvensional swasta yang pendanaannya sebagian besar melaui kredit 

pensiun masih memberikan pinjaman berskalah kecil dengan adanya jaminan 

berupa gaji pensiunan yang dibayarkan pemerintah tiap bulannya beserta 

pengurangan resiko melalui polish asuransi jiwa. Secara keseluruhan BTPN 

menguasai pasar pensiunan di Indonesia, tetapi unit usaha BTPN tidak hanya 

berpatok pada kredit pensiun tetapi ada jenis usaha kredit lain berupa 

UKM,Perumahan,Properti, dan KPR. Kredit UKM terus tumbuh dibarengi dengan 

prospek usaha BTPN yang berusaha mencakup masyarakat secara keseluruhan. 

Hal inilah yang menyebabkan tingkat penyaluran kredit BTPN tumbuh cukup 

cepat tetapi hal ini harus debarengi dengan ketersediaan dana yang cukup (CAR) 

agar BTPN bisa mendanai perumbuhan kredit yang sangat tinggi dan selain itu 

adanya opsi atau pilihan lain yang bisa dilakukan manajemen perbankan BTPN 

dalam pendanaan aktiva selain opsi pendanaan melalui kredit. 

Berdasarkan urain diatas mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan 

Komponen-Komponen dalam pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

penilain terhadap KAP dapat dilakukan sebagai berikut : 

 

Sumber Dendawijaya (2009:153) 
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Tabel 5.3. 
Penililaian Kualitas Aktiva Produktif PT. BTPN, Tbk 

Periode Triwulan 2010-2012 
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun PPAP PPAW KAP (Kualitas 
Aktiva Produktif) 

Mar-10 259,324.00 268,723.00 1,46 
Jun-10 301,524.00 353,796.00 1,38 
Sep-10 343,371.00 371,445.00 1.18 
Dec-10 432,731.00 731,649.00 0,76 
Mar-11 374,346.00 586,779.00 0,98 
Jun-11 403,326.00 683,403.00 0,84 
Sep-11 428,805.00 706,474.00 0,77 
Dec-11 432,639.00 731,649.00 0,78 
Mar-12 465,512.00 774,645.00 0,81 
Jun-12 487,967.00 824,386.00 0,80 
Sep-12 519,740.00 876,927.00 0,80 
Dec-12 539,951.00 900,543.00 0,74 

∑ 410,881 628,816 1.18 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (dikelolah) 
 

Grafik 5.4. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 
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5.2. Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah adalah Kredit yang pengembaliannya terlambat dibanding 

jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali.Salah satu 

penilaian terjadap kredit bermasalah dinyatakan dengan Non Performing Loans 

(NPL), NPL adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak 

memenuhi persyaratran yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai 

pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan marjin deposit, 

pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. 

Salah satu fungsi dari bank adalah menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam 

kredit. Dalam menjalankan fungsi tersebut melekat resiko kredit yaitu resiko 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. NPL merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian kredit 

oleh debitur. 

Berikut ini adalah klasifikasi kredit dan tingkat kolekilbilitasnya dalam 

triwulan periode 2010-2012 : 

Tabel 5.4. 
Klasifikasi Perkembangan Kredit Bermasalah PT. BTPN, Tbk 

Periode Triwulan Maret 2010 – Desember 2012 
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Kurang Lancar 
(KL) 

Diragukan 
(D) 

Macet 
(M) 

Tottal Kredit 
Bermasalah 

Mar-10 31,575 40,919 40,249 112,743 
Jun-10 59,893 77,275 36,835 174,003 
Sep-10 102,838 100,210 31,243 234,291 
Dec-10 116,247 124,028 52,969 293,244 
Mar-11 93,651 133,036 24,932 251,619 
Jun-11 99,177 133,122 31,926 264,225 
Sep-11 84,342 115,183 48,489 248,014 
Dec-11 97,010 119,053 68,983 285,046 
Mar-12 100,405 135,771 75,516 311,692 
Jun-12 107,859 135,182 75,608 318,649 
Sep-12 104,921 130,023 66,531 301,475 
Dec-12 87,370 105,287 83,879 276,536 
∑ 90,441 112,424 53,097 255,961 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (dikelolah) 
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Grafik 5.5. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

  Dari tabel dan grafik diatas menunjukan pertumbuhan NPL, dimana dari 

data grafik mengambarkan jumlah kredit bermasalah BTPN. Jumlah nilai kredit 

bermasalah yang semakin rendah menggambarkan kinerja keuangan terutama 

manajemen resiko perkreditan yang baik dalam hal menekan angka kredit 

bermasalah, tetapi dilihat dari Grafik 5.5. yang menjelaskan bahwa pertumbuhan 

kredit bermasalah BTPN yang bisa dikatakan stabil tidak ada peningkatan dan 

penurunan yang cukup berarti dimana pada tahun 2010 kredit bermasalah begitu 

rendah namun terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Tetapi bila dilihat dari 

nilai kredit bermasalah jumlah ini relatif kecil untuk ukuran bank umum 

mengingat jumlah kredit yang disalurkan BTPN cukup besar dibandingkan jumlah 

kredit yang dikategorikan bermasalah, berikut ini ada presentase pembayaran 

kredit BTPN secara keseluruhan selama 3tahun terakhir (2010-2012). 
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Grafik 5.6. 

Periode Tiga Tahun 2010-2012 

97%
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Sumber : BTPN (dikelolah) 

 Dari Grafik 5.6. yang menunjukan tingkat kembalian pembayaran kredit 

menunjukan bahwa yang di kategorikan sebagai kredit bermasalah yaitu “Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet” menunjukan presentasi sebesar 0% pada Grafik 

5.6.  

Dalam penilaian kredit bermasalah dapat menggunakan penilaian rasio 

NPL atau Non Performing Loans. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil 

NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Agar nilai 

bank terhadap rasio ini baik Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL net di 

bawah 5%. Sesuai dengan SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besaran 

rasio NPL dapat dihitung dengan rumus :  
 

Sumber : (Manurung dan Rahardja, 2004:196) 

 Berikut ini adalah penilaian tingkat ketertagihan kredit yang menjadi 

Kredit Bermasalah (NPL) pada BTPN : 
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Tabel 5.5 

Penilaian Kredit Bermasalah PT. BTPN, Tbk 
Periode Triwulan 2010-2012 

(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Jumlah Kredit Tottal Kredit Bermasalah 
(KL+D+L) 

Non 
Performing 

Loans 
(NPL) (%) 

Mar-10 17,642,441 112,743 0.64 
Jun-10 19,696,732 174,003 0.87 
Sep-10 19,792,625 234,291 0.99 
Dec-10 19,424,608 293,244 1.14 
Mar-11 24,629,765 251,619 1.02 
Jun-11 26,717,270 264,225 0.99 
Sep-11 28,527,875 248,014 0.88 
Dec-11 30,683,781 285,046 0.72 
Mar-12 32,454,902 311,692 0.74 
Jun-12 34,785,347 318,649 0.74 
Sep-12 37,557,664 301,475 0.65 
Dec-12 39,333,743 276,536 0.58 

∑ 27,603,896 255,961 0.83 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (dikelolah) 

Grafik 5.7. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

 Dari tabel dan grafik diatas menunjukan kinerja NPL BTPN yang sangat 

baik dalam mengolah resiko kredit bermasalah dimana rata-rata NPL selama 
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periode tahun 2010-2012 sebesar 0,83% dimana nilai ini berada dibawa hbatas 

normal ketentuan kesehatan tingkat kembalian kredit yang ditentukan BI bahwa 

bank harus mampu menekan NPL dibawah 5%  dan NPL BTPN tertinggi dinilai 

angka 1,14%. Jadi Bank BTPN mampu mengatasi tingkat NPL dengan sangat 

baik tetapi jika dilihat dari resiko kredit BTPN dimana kredit yang diberikan 

dikategorikan kredit Mikro karena platfon pemberian kredit yang tidak terlalu 

besar dibandingkan bank umun lainnya. Kredit bermasalah BTPN dapat ditekan 

dikarenakan adaanya jaminan yang pasti mengingat sebagian besar nasabah kredit 

BTPN merupakan pasar pensiunan yang memiliki jaminan gaji setiap bulan yang 

dibayarkan pemerintah dan juga adanya jaminan polisj asuransi jika kredit tidak 

terbayarkan. Berikut ini adalah pertumbuhan pemberian kredit pensiun BTPN 

selama periode tahun 2010-2012 yang menyumbang laba paling besar pada 

kegiantan operasional BTPN. 

Grafik 5.8. 
Pertumbuhan Pemberian Kredit Khusus Nasabah Pensiunan PT. BTPN, Tbk 

Dalam Periode Tahunan 2010-2012 
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Sumber : BTPN 

 Grafik 5.8. menunjukan petumbuhan pemberian kredit bagi para pensiun, 

BTPN menguasai pasar pensiun secara menyeluruh di Indonesia dinyatakan 

dengan bertambahnya nilai pemberian kredit dari tahun ke tahun yang cukup 

tinggi dimana pada tahun 2011 kredit pensiun tumbuh sebesar 46,6% dan di tahun 

2012 naik lagi 32,7% ini menunjukan betapa berkuasanya BTPN dalam hal 

pelayanan nasabah pensiun. 
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 Secara keseluruhan performa NPL BTPN sangat baik tetapi ini harus 

dibarengi dengan jumlah penyaluran kredit BTPN, sehingga manajemen resiko 

BTPN dapat lebih menekan tingkat NPL kenilai yang lebih rendah karena 

semakin rendah NPL semakin besar jumlah asset yang dimiliki dan berdampak 

besar pada tingkat perolehan laba BTPN. 

5.3. Profitabilitas (Rentabilitas) 

Profitabilitas atau Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

mengahasilkan atau memperoleh laba dengan memanfaatkan seluruh aktiva yang 

dimilikinya, kemampuan perusahaan untuk mengahasilkan laba sangat 

berpengaruh pada kinerja perusahaan, besar kecilnya laba yang dihasilkan akan 

digunakan pada kegiatan operasional perusahaan menyangkut pembiayaan atau 

pengeluaran. 

Penilaian terhadap profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

Rasio Return on Asset (ROA), ROA dapat dihitung dengan membandingkan laba 

sebelum bungan dan pajak (EBIT) dan total aktiva yang dimiliki : 

 

Rachmat (2010:222) 

 Berikut ini adalah Tabel penilian terhadap profitabilitas BTPN dengan 

menggunakan rasio ROA: 
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Tabel 5.6. 
Penilain Profitabilitas PT. BTPN, Tbk 

Periode Triwulan 2010-2012 
(dalam jutaan rupiah) 

Tahun Laba Bersih 
(EBIT) 

Tottal Aktiva 
Rasio ROA 

(Return on Asset) 
(%) 

Mar-10 214,687 24,245,410 3.71 
Jun-10 479,642 28,023,250 3.82 
Sep-10 779,326 30,759,641 3.90 
Dec-10 1,127,264 46,651,141 3.99 
Mar-11 365,584 36,699,560 4.13 
Jun-11 786,873 39,692,667 4.26 
Sep-11 1,289,414 43,413,770 4.43 
Dec-11 1,771,620 46,651,141 4.38 
Mar-12 553,304 48,478,876 4.60 
Jun-12 1,158,637 50,005,001 4.70 
Sep-12 181,045 56,483,346 4.73 
Dec-12 2,485,314 59,090,122 4.71 

∑ 932,726 42,516,160 4.28 

Sumber : Laporan Keuangan BTPN (dikelolah) 
 

Grafik 5.9. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

 Tabel dan grafik diatas menunjukan perkembangan pertumbuhan 

profitabilitas BTPN yang bergerak naik, Grafik 5..9 mengambarkan garis 
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pertumbuhan ROA yang makin menanjak ke atas menunjukan tingkat 

pertumbuhan ROA. Semakin besar ROA semakin baik perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan Laba. 

 Tabel  menunjukan jumlah laba dan total aktiva BTPN dalam satuan angka 

jutaan Rupiah periode triwulan 2010 - 2012, jika dilihat total laba yang dihasilkan 

BTPN dalam tiga tahun terakhir rata-rata mencapai angka Rp. 932,726,000,000.- 

tiap triwulannya, laba yang diperoleh BTPN menunjukan tingkat pertumbuhan  

yang signifikan, jika dibandingkan dengan total asset semakin besar asset yang 

dimiliki perusahaan semakin besar laba yang diperoleh ini, ini dapat dilihat pada 

Tabel 5.6. pertumbuhan aktiva BTPN sangat signifikan ditiap tahunnya, ini 

menyebabkan laba tumbuh sebesar +38% secara keseluruhan. 

Untuk memahami lebih jelas pertumbuhan laba BTPN Berikut ini adalah grafik 

pertumbuhan laba dalam periode 3(tiga) tahun penelitian : 

Grafik 5.10. 
Pertumbuhan Profitabilitas PT. BTPN, Tbk 

Dalam Periode Tahunan 2010-2012 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

 Grafik 5.10. menunjukan pertumbuhan laba operasional BTPN dalam tiga 

tahun terakhir periode Tahun 2010-2012, diamana laba operasional meninggkat 

cukup  tinggi sebesar 56,6% diperiode tahun 2011, dan 38,5% ditahun 2012, 

pertumbuhan ini sangat signifikan untuk ukuran bisnis usaha perbankan diera 

global ini dimana krisis ekonomi yang melanda dunia, pertumbuhan ekonomi 

mulai melamban terutama disektor industri hal ini disebabkan krisis ekonomi 
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yang melanda Cina dan Iindia yang bersifat sistemik menular ke Negara-negara 

asia lainnya terutama sektor eksport komoditi Indonesia yang sasaran utamanya 

adalah kedua Negara tersebut. Hal ini mengakibatkan harga eksport komoditi 

menurun, defisit neraca perdangangan dan investasipun ikut goyang. Walaupun 

demikian investasi yang menurun akan berakibat pada pasar perbankan BTPN 

tetap berada pada posisi yang kokoh laba tetap meningkat, keuntungan dari 

penyaluran pinjaman bahkan tumbuh cukup pesat, hal ini mengakibatkan 

persaingan pasar yang cukup ketat mengingat krisis global saat ini mengakibatkan 

pasar perbankan di Indonesia berusaha menghindari krisis dengan mencari jalur 

pendanaan lain dalam hal ini pendanaan yang cukup menguntungkan pada saat ini 

adalah melalui pasar pinjaman perseorangan. BTPN selaku Bank yang 

menyalurkan dana dan pinjaman dana pensiun harus mampu bersaing dan 

berinovatif sehingga tetap mampu menguasai pasar pensiun bahkan bisa lebih dari 

pada itu, BTPN harus memiliki keungulan kompetitif dan komparatif dalam 

bersaing mengigat pasar pensiun di Indonesia tidak cukup besar. 

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

Dari uraian pebahasan diatas 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) : 
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Grafik 5.11. 

 

Sumber : BTPN (dikelolah) 

Grafik 5.11. menunjukan perbandingan pertubuhan KAP, NPL terhadap 

ROA BTPN selama periode triwulan 2010-2012, grafik 5.11 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 5.11 

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 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.  
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Untuk membuktikan Kinerja Keuangan BTPN yang sangat signifikan 

maka penulis akan menyajikan Iktisar BTPN selama tiga tahun terakhir yang 

menunjukan asset keuangan BTPN yang solid : 

Tabel 5.7. 
Iktisar Keuangan PT. BTPN,Tbk 

Periode Tahun 2010-2012 

 

Sumber : Laporan Tahunan BTPN (dikelolah) 

 Tabel 5.7. menunjukan iktisar perumbuhan keuangan BTPN selama tahun 

2010-2012, tabel 5.7. cukup menunjukan kinerja keuangan BTPN yang cukup 

solid baik nilainya maupun pertumbuhannya. 

5.5. 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. 
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5.5.1. 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. 

5.5.1.1. 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 5.8. 
Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 12 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .10238366 

Most Extreme Differences 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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Tabel 5.8. 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 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 5.10. berikut : 

Grafik  5.12 
 

 
Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh 

berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. 

5.5.1.2. 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 
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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 5.9. 
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 4.5 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. 

5.5.1.3. 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 4.6 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-

masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari 

residual(error). 
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Tabel 5.10. 
Uji Heterokedastisidas 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .192 .098  1.962 .081 

Kualitas Aktiva Produktif -.043 .072 -.190 -.595 .567 

Non Performing Loans -.084 .102 -.263 -.822 .432 

a. Dependent Variable: AbsUi     
Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 

Tabel 5.9. 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. 

5.5.2. 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 5.11 
Uji Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T 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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Dari Tabel 5.10 Uji Regresi Berganda dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 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% 

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% 

Dari hasil uji statistik regresi berganda dengan menggunakan SPSS-16 

dengan tingkat signifkikansi 95% dan α= 5% menunjukan hasil yang sangat 

signifikan dimana yang paling menonjol adalah kontribusi KAP terhadap ROA 

yang ternyata sangat signifikan d       an sangat besar pengaruhnya terhadap ROA 

dimana setiap kenaikan 1%  rasio KAP bisa menurunkan rasio ROA sebesar 

1,235%. 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan tepat sehingga 

memberikan informasi yang cukup jelas tentang kontribusi KAP dan NPL 

terhadap ROA perlu diadakan uji statistik t-test dan F-hitung. 

5.5.3. Uji F-test 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan 

yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar 

daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 
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semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 5.12. 
Uji “F” Regresi Simultan 

 
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    

Sumber : Output SPSS-16 (dikelolah) 
 

Kriteria :  F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak; dan 

F-hitung < F-tabel H0 diterima. 

Tabel 5.11. 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. 

5.5.4. Uji t-test 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 

derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 
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Tabel 5.13. 
Uji “t-test” Regresi Parsial 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

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) 

Tabel 5.12. 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<0.05 atau dengan kata lain thitung (-0.146)< ttabel(2.262) 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 atau dengan 

kata lain thitung (-8.904)< ttabel(2.262) maka Hipotesis 1 (H1) Ho ditolak Ha 

diterima terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) terhadap Profitabilitas (ROA). 

5.5.5. 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. 

 
 



84 
 

Tabel 5.14. 
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 5.13. 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. 

5.6. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Tabel 5.15. 
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian Penulis 

Nama Penulis, 
Tahun dan Judul 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Winda Budiati (2012) 

“Pengaruh 
Pertumbuhan 
Kualitas Aktiva 
Produktif dan Dana 
Pihak Ketiga 
terhadap Kinerja 
Operasional PT. Bank 
Mandiri, Tbk. 

Hasil pengujian dengan 
menggunakan SPSS ver-16 
secara bersama-sama 
variable Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit 
Bermasalah berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
Kinerja Operasional. 

Variabel yang diteliti 
berupa X2 dan Y memiliki 
perbedaan dengan variabel 
yang diteliti penulis. 

Dilihat dari objek yang 
diteliti Bank Mandiri 
memiliki berbedaan 
dengan BTPN menyangkut 
Permodalan dan Aset 
(Capital and Asset)  Bank 
Mandiri sebagai Bank 
dengan jumlah Modal 
diatas 50 Trilliun. 

Kualitas Aktiva Produktif 
(KAP) pengaruhnya 
signifikan dan 
kontribusinya cukup besar 
terhadap variable terikat 
(Y) yang diteliti 

Chindy Anggraeni 
Luthfihani (2012)  

“Analisa Pengaruh 
Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit 
Bermasalah terhadap 
Profitabilitas PT. 
Bank BNI(Persero), 
Tbk. 

Hasil Analisa  menunjukan 
Analisa Kualitas Aktiva 
Produktif dan Kredit 
Bermasalah memiliki 
pertumbuhan yang stabil 
sedangkan ROA PT. Bank 
BNI  kinerjanya tidak 
dikategorikan baik melihat 
jumlah asset yang dimiliki 
cukup besar. 

Hasil uji statistik regresi 
berganda menunjukan 
pengaruh KAP dan NPL 
sebesar 41,4% terhadap 
profitabilitas BNI, pengaruh 
variable bebas dikatakan 
signifikan tetapi tidak bergitu 
berarti dikarenakan kurang 
dari 50%. BNI merupakan 
bank dengan permodalan 
diantara 10-50 Trilliun 

Hasil uji statistik 
menunjukan adanya 
penagaruh singnifikan 
antara KAP dan NPL 
terhadap Profitabilitas 
sama seperti hasil yang 
diteliti penulis 
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 Tabel 5.15 menunjukan perbandingan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana : 

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 Simultan) 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 permodalan yang dimiliki diatas 10 trilliun sementara Luthfihani (2012) 

dimana objek yang diteliti yaitu PT. BNI (Persero), Tbk dengan permodalan 

diantara 1-10 trilliun. 
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5.7. Hasil Analisis Data 

Bagan 5.13. 

Kerangka Hasil Analisis Data “t-test” (Regresi Parsial) 

KAP dan NPL terhadap ROA 

 

 

Bagan 5.15. 

Kerangka Hasil Analisis Data Regresi Simultal 

KAP dan NPL terhadap ROA 

 

 

 

(.905) Y 
Return On Asset 

(KAP) 
 X2 

Non Performing 
Loans 
(NPL) 
 

X1 
Kualitas Aktiva 
Produktif 
(KAP) 

X1 
Kualitas Aktiva 
Produktif 
(KAP) 

(8.904) 

(.146) 

 Y 
Return on Asset 
 (ROA) 

 

X2 
Non Performing 
Loans 
(NPL) 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. 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 memiliki pengaruh yang signifikan 
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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% 

6.2. 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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Output Statistik SPSS-16 

UJI STATISTIK SPSS-16 

DESCRIPTIVES 
 

[DATASET0] 

 

UJI NORMATIF 

 

 

 
 

DESCRIPTIVE STATISTICS 

 N RANGE MINIMU
M 

MAXIMU
M 

MEAN STD. 
DEVIATION 

VARIAN
CE 

 STATIST
IC 

STATIST
IC 

STATIST
IC 

STATISTI
C 

STATIST
IC 

STD. 
ERROR STATISTIC STATIST

IC 

KUALITAS AKTIVA 
PRODUKTIF 

12 .72 .74 1.46 .9708 .07289 .25250 .064 

NON PERFORMING 
LOANS 12 .56 .58 1.14 .8300 .05126 .17756 .032 

RETURN ON ASSET 12 1.02 3.71 4.73 4.2800 .10612 .36762 .135 

VALID N (LISTWISE) 12        



Output Statistik SPSS-16 

ONE-SAMPLE KOLMOGOROV-SMIRNOV TEST 

  
UNSTANDARD
IZED 
RESIDUAL 

N 12 

NORMAL PARAMETERSA 
MEAN .0000000 

STD. DEVIATION .10238366 

MOST EXTREME 
DIFFERENCES 

ABSOLUTE .156 

POSITIVE .123 

NEGATIVE -.156 

KOLMOGOROV-SMIRNOV Z .540 

ASYMP. SIG. (2-TAILED) .933 

A. TEST DISTRIBUTION IS NORMAL.  

   
 

VARIABLES ENTERED/REMOVEDB 

MODE
L 

VARIABLES 
ENTERED 

VARIABLES 
REMOVED METHOD 

1 NON 
PERFORMING 

LOANS, 
KUALITAS 

AKTIVA 
PRODUKTIFA 

. ENTER 

A. ALL REQUESTED VARIABLES 
ENTERED. 

 

B. DEPENDENT VARIABLE: RETURN ON ASSET 

 
MODEL SUMMARYB 

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 

B. DEPENDENT VARIABLE: RETURN ON ASSET  
 

ANOVAB 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES DF 
MEAN 

SQUARE F SIG. 

1 REGRESSIO
N 

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    



Output Statistik SPSS-16 

 
LINEAR REGRESION 

 
SAVE OUTFILE='D:\HASIL PENGOLAHAN STATISTIK SPSS16\INPUT DATA LENGKAP.SAV
' 
/COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE DATASET1. 
DATASET CLOSE DATASET0. 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT ROA/METHOD=ENTER NPL KAP. 

 
VARIABLES ENTERED/REMOVEDB 

MODEL 
VARIABLES 
ENTERED 

VARIABLES 
REMOVED METHOD 

1 KUALITAS 
AKTIVA 

PRODUKTIF, 
NON 

PERFORMING 
LOANSA 

. ENTER 

A. ALL REQUESTED VARIABLES 
ENTERED. 

 

B. DEPENDENT VARIABLE: RETURN ON ASSET 

 
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 

 
ANOVAB 

MODEL 
SUM OF 

SQUARES DF 
MEAN 

SQUARE F SIG. 

1 REGRESSIO
N 1.371 2 .686 53.517 .000A 

RESIDUAL .115 9 .013   
TOTAL 1.487 11    

A. PREDICTORS: (CONSTANT), KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF, NON 
PERFORMING LOANS 

 

B. DEPENDENT VARIABLE: RETURN ON ASSET    
 
 
 
 



Output Statistik SPSS-16 

 
COEFFICIENTSA 

MODEL 

UNSTANDARDIZED 
COEFFICIENTS 

STANDARDIZE
D 

COEFFICIENTS 

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     
INPUT DATA 

KAP (X1) NPL (X2) ROA (Y) 
1.46 0.64 3.71 
1.38 0.87 3.82 
1.18 0.99 3.9 
1.11 1.14 3.99 
0.98 1.02 4.13 
0.84 0.99 4.26 
0.77 0.88 4.43 
0.78 0.72 4.38 
0.81 0.74 4.6 
0.8 0.74 4.7 
0.8 0.65 4.73 

0.74 0.58 4.71 
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