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PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO KREDIT, LIKUIDITAS DAN 
BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS 

(Studi Empiris pada Bank BUMN Di Indonesia Periode 2013-2017) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal, Risiko 
Kredit, Likuiditas dan Beban Operasional terhadap profitabilitas pada bank usaha 
milik negara yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2013-2017. Profitabilitas 
adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bank usaha milik negara yang terdaftar di Bank 
Indonesia (BI). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 4 bank yang telah 
memenuhi kriteria. Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis regresi  
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kecukupan Modal 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Risiko Kredit tidak berpengaruh 
terhadap Profitabilitas, (3) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas, (4) 
Beban Operasional berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

Kata kunci : kecukupan modal, risiko kredit, likuiditas, beban operasional 

ABSTRACT 

This Study aims to find the effect of Capital Adequacy, Credit Risk, Liquidity and 
Operational Expenses to bank profitability of the state-owned banks registered at 
Bank Indonesia (BI) in 2013 to 2017 period.Profitability is an indicator that can be 
used to measure the performance of a bank. The population used in this study is the 
state-owned banks listed on Bank Indonesia (BI). The sampling method that used in 
this study is purposive sampling and obtained a sample of 4 banks that have met the 
criteria. Analysis technique used is multiple regression analysis.. The result of this 
study shows that: (1) Capital Adequacy has significant effect on Profitability, (2) 
Credit Risk have no significant effects on Profitability, (3) Liquidity have no 
significant effect on Profitability, (4) OperationalExpenses have significant effect on 
Profitability. 

Keywords: capital adequacy, credit risk, lliquidity, operational expenses 

1. PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak 

kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu yang ditentukan 

(Lukman Dendawijaya, 2009:14). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga 
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perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanyan pada kepercayaan masyarakat 

(agent of trust). Selain itu bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian 

nasional (agent of development) dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional (Melayu SP. Hasibun, 2005: 4).  

Bank melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari 

masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada 

nasabah. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad (2014:301) 

mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabiltas yang cukup dan 

tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan 

menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Maka bank perlu meningkatkan kinerjanya 

agar tercipta perbankan yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator 

yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2002). 

Profitabilitas juga memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Bank 

harus meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank 

maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin. Tingkat Return On Assets (ROA) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai 

pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank 

yang diukur dari aset yang dananya berasal sebagian besar dana simpanan 

masyarakat. Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan yang diperoleh 

bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 

2009:118). 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa bank 

wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat 

diukur dengan berbagai metode. Salah satu alat ukur utama yang digunakan untuk 

menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini 
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terdiri dari Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity(Taswan, 

2010:539-566). 

Tujuan dari penelitan ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh kecukupan 

modal terhadap profitabilitas pada bank usaha milik negara, (2) untuk menganalisis 

pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada bank usaha milik negara, (3) 

untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada bank usaha milik 

negara, (4) untuk menganalisis pengaruh beban operasional terhadap profitabilitas 

pada bank usaha milik negara. 

Beberapa penelitian tentang profitabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti 

terdahulu namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Setiawati (2017), 

Anggreni dan Suardhika (2014), Saputra dan Budiasih (2016) dan Barnardian (2016) 

menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) bepengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng 

(2013), Prasetyo (2015) dan Purba dan Damayanti (2018) yangmenunjukkan bahwa 

profitabilitas (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Variabel risiko kredit (NPL) dinyatakan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA) oleh peneliti terdahulu seperti Anggreni dan Suardhika (2014), Eng (2013) 

dan Saputra dan Busiasih (2016) sedangkan penelitian yang dilakukan Setiawati 

(2017) dan Lukitasari dan Kartika (2014) hasilnya bertentangan. Variabel likuiditas 

(NPL) dinyatakan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) oleh peneliti 

terdahulu seperti Setiawati (2017), Eng (2013) dan Lukitasari dan Kartika (2014) 

sedangkan penelitian yang dilakukan Barnardian (2016) hasilnya bertentangan. 

Variabel beban operasional (BOPO) dinyatakan memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA) oleh peneliti terdahulu seperti Setiawati (2017), Lukitasari dan 

Kartika (2014) dan Saputra dan Budiasih (2016) sedangkan penelitian yang dilakukan 

Eng (2013) hasilnya bertentangan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh hasil dari beberapa penelitian 

yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu yang terkait faktor – faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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dengan mengambil judul “PENGARUH KECUKUPAN MODAL, RISIKO 

KREDIT, LIKUIDITAS DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP 

PROFITABILITAS (Studi Empiris pada Bank BUMN Di Indonesia Periode 

2013-2017)”. 

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan 

data sekunder untuk menguji bagaimana pengaruh kecukupan modal, risiko 

pembiayaan, likuiditas dan beban operasional terhadap profitabilitas. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bank BUMN yang terdaftar di Bank Indonesia 

selama periode 2013-2017. Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yang diperoleh dari masing-masing website bank BUMN. Pengujian 

hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi 

linear berganda yang bertujuan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Sebelum dilakukan uji hipotesis melakukan pengujian 

asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Serta pada pengujian ketetapan model 

menggunakan uji F, uji determinasi (R2) dan uji t yang dilakukan setelah uji hipotesis 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel 

kecukupan modal sebesar 0,015 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kecukupan 

modal berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H1 diterima. 

Kecukupan modal bank dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena 

mengindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan risiko kerugian yang 

akan dialami oleh bank akibat kegiatan operasional bank. Dengan begitu, kecukupan 

modal akan berdampak pada meningkatnya profitabilitas yang diperoleh bank melalui 

bunga pinjaman kredit. Semakin tinggi kecukupan modal maka kemampuan bank 

semakin kuat dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang 
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berisiko dan mampu untuk membiayai operasional bank, sehingga memberikan 

kontribusi yang lebih pada profitabilitas. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan Setiawati (2017), Anggreni dan Suhardhika 

(2014), Saputra dan Budiasih (2016) dan Bernardian (2016)  yang menunjukkan 

bahwa kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas.Namun, tidak konsisten 

dengan pengujian dilakukan oleh Eng (2013), Prasetyo (2015) dan Purba dan 

Damayanti (2018) yangmenunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

3.2. Pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel 

risiko kredit sebesar 0,633 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredittidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H2 ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Hal ini dikarenakan bank tidak bisa terus memperhatikan penurunan 

rasio NPL yang digunakan untuk mengukur risiko kredit. Bank yang memiliki risiko 

kredit tinggi masih dapat ditutupi dengan cara meningkatkan kecukupan modal dan 

likuiditasnya untuk meningkatkan profitabilitasnya. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan pengujian konsisten dengan hasil pengujian 

Setiawati (2017) dan Lukitasari dan Kartika (2014) yang menyatakan bahwa risiko 

kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, tidak sesuai dengan hasil 

penelitian Anggreni dan Suardhika (2014), Eng (2013) dan Saputra dan Busiasih 

(2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas. 

3.3. Pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel 

likuiditas sebesar 0,060 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditastidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sehingga H3 ditolak. 

Hasil penelitian ini membuktikan jika semakin tinggi likuiditas bank tidak bisa 

menjadi tolok ukur keberhasilan bank dalam aktivitas memberikan pinjaman kredit 

kepada masyarakat. Likuiditas bukanlah faktor yang mempengaruhi profitabilitas. 



6 

Hal ini dikarenakan bank kurang maksimal dalam menyalurkan kredit terhadap dana 

pihak ketiga yang terkumpul adalah rendah, maka bank tidak begitu memperhatikan 

terkait pendapatan atas pinjaman kredit masyarakat. 

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Barnardian (2016) yang 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, 

bertolak belakang dengan penelitian Setiawati (2017), Eng (2013) dan Lukitasari dan 

Kartika (2014) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3.4. Pengaruh beban operasional terhadap profitabilitas 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel 

beban operasional sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa beban 

operasional berpengaruh terhadap profitailitas, sehingga H4 diterima. 

Dalam penelitian ini menggambarkan adanya hubungan negatif antara beban 

operasional dengan profitabilitas, hal tersebut menjelaskan bahwa semakin rendah 

biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank sehingga berdampak pada peningkatan 

profitabilitas bank. Jadi, semakin rendahnya rasio BOPO maka dengan begitu dapat 

meningkatkan profitabilitas bank. Rasio BOPO yang rendah mengindikasikan bahwa 

bank tersebut telah mampu menjalankan usahanya secara efisien (Setiawati, 2017). 

Hasil pengujian ini konsisten dengan Setiawati (2017), Lukitasari dan Kartika 

(2014) dan Saputra dan Budiasih (2016) yang menyatakan beban operasional 

berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun, tidak konsisten dengan penelitian Eng 

(2013) yang menyatakan bahwa beban operasional tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

4. PENUTUP

4.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kecukupan modal, risiko pembiayaan, likuiditas dan beban operasional terhadap 

profitabilitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecukupan modal berpengaruh 
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terhadap profitabilitas, risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan beban operasional 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut:Pertama, bagi penelitian selanjutnya diharapkan Memperluas ruang 

lingkup penelitian, karena masih banyak sektor yang dapat dijadikan penelitian agar 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Kedua,penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menggunakan sampel data lebih banyak. Ketiga,penelitian selanjutnya 

diharapkan memperluas cakupan menganai faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali, Masyhud. 2004. Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan 
Risiko Operasional dalam Perbankan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 17  

Anggreni, Made Ria dan I Made Sadha Suardhika. 2014. Pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga Kredit Pada 
Profitabilitas. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 

Bank Indonesia. Laporan Keuangan tahun 2013-2017. http://www.bi.go.id  
Bank Negara Indonesia. Laporan Keuangan tahun 2013-2017. http://www.bni.go.id  
Bank Mandiri. Laporan Keuangan tahun 2013-2017. http://www.mandiri.go.id  
Bank Rakyat Indonesia. Laporan Keuangan tahun 2013-2017. http://www.bri.go.id  
Bank Tabungan Negara. Laporan Keuangan tahun 2013-2017. http://www.btn.go.id  
Eng, Sau Tan. 2013. Pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL & CAR Terhadap ROA Bank 

Internasional dan Bank Nasional Go Public Periode 2007-2011. ISSN: 2338-
123X. Jurnal Dinamika Manajemen. Volume 1. Nomor 3.  

Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Aanalisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. 
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  

Hanafi, M. Mamduh dan Abdul Halim. 2016. Analisis Laporan Keuangan. 
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.  

Jogiyanto. 2008. Meotodologi Penelitian Sitem Informasi: Pedoman dan Contoh 
Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Penelitian. Yogyakarta: C.V 
ANDI OFFSET.  

Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Lukitasari, Yunia Putrid an Andi Kartika. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 



8 

Indonesia. ISSN: 1979-4878. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. 
Volume 3. Nomor 2.  

Margaretha, Farah dan Marsheilly Pingkan Zai. 2013. Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia. ISSN: 1410-9875. 
Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Volume 15. Nomor 2. 

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Yogyakarta: 
UPP STIM YKPN.  

Prasanjaya, A. A. Yogi dan I Wayan Ramantha. 2013. Analisis Pengaruh Rasio CAR, 
BOPO, LDR, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Bank yang 
Terdaftar di BEI. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.  

Prasetyo, Wawan. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 
Perbankan. ISSN: 2086-1575. JESP. Volume 7. Nomor 1. 

Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT Elex 
Media Komputindo. 18  

Saputra, I Made Hendra Edy dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh 
Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
pada Profitabilitas Bank. ISSN: 2302-8559. E-Jurnal Akuntansi Universitas 
Udayana. 

Setiawati, Erma, Dima Ilham Nur Rois, Indah Nur ‘Aini. 2017. Pengaruh Kecukupan 
Modal, Risiko Pembiayaan, Efisiensi Operasional dan Likuiditas Terhadap 
Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia). 
Dalam Jurnal Akuntansi. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 


	IMG_20190408_0001
	Binder12
	Naskah Publikasi Perpus_Agustin2


