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ABSTRACT

This research is to provide empirical evidence on the variables that affect score
soundness of bank. The variables used to asses business risk are finantial rations,
the variables is LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR.
The population in this research is the Go Public Banks In Indonesia. In this
research used are secondary data obtained from annual financial reports from
2012 to 2016. The secondary data obtained was processed by using statistical test
as tool of analysis to test the research hypothesis by using the F test to see
influence in a partially manner, and t tested to see influence in partial manner of
LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR. The t tested found a significant influence
on one variables. From the partial coefficient of determination NPL variable have
had the most dominant contribution to the score soundness with a value of 19,53
percent.
LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO and FBIR variable in a partially manner had a
significant influence. NPL and BOPO had a significant influence. LDR, IPR, IRR,
and FBIR had no significant influence towards score soundness of the Go Public
Banks In Indonesia. LDR, NPL and BOPO had negative significant influence.
IPR, IRR and FBIR had a positive significant towards score soundness of the Go
Public Banks In Indonesia.
Keywords :

Business Risk, Score Soundness, LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO
and FBIR.

PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 10 tahun
1998 tentang perbankan, yang
dimaksud dengan bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan
dan
menyalurkannya
kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam
meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Usaha perbankan meliputi
tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana, menyalurkan dana, dan
memberikan jasa bank lainnya.
Kegiatan menghimpun dana adalah
kegiatan pokok bank sedangkan
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memberikan jasa bank lainnya adalah
kegiatan
pendukung.
Seluruh
kegiatan yang dilakukan oleh bankbank di Indonesia diawasi oleh Bank
Indonesia,
Bank
Indonesia
memberikan
ketentuan
ukuran
penilaian terhadap kesehatan bank.
Agar masyarakat percaya terhadap
dunia perbankan, maka dilakukan
pengawasan terhadap bank-bank di
Indonesia oleh Bank Indonesia,
pengawasan ini bertujuan untuk
menilai apakah suatu bank berada
dalam kondisi sehat atau tidak sehat.
Setiap tahun akan
dilakukan
penilaian kesehatan bank, untuk
mengetahui
peningkatan
atau
penurunan.
Bagi
bank
yang
kesehatan nya meningkat maka
menandakan kinerja bank tersebut
baik dan harus dipertahankan untuk
kedepannya. Akan tetapi, bank yang
terus-menerus kondisi kesehatannya
tidak sehat akan mendapatkan
pengarahan atau sangsi dari Bank
Indonesia sebagai pengawas dan
pembina bank-bank. Perubahan
manajemen, merger, konsolidasi,
atau dilikuidasi keberadaannya yang
akan dilakukan oleh Bank Indonesia
jika bank tersebut kondisinya sudah
parah
Menurut
Biro
Riset
InfoBank, kriteria penilaian yang
dilakukannya
berbeda
dengan
kriteria Bank Indonesia.pada biro
riset InfoBank, ada lima aspek dalam
kriteria-kriteria
umum
yang
digunakan untuk mengukur kinerja
suatu bank yaitu Aspek permodalan,
aspek
kualitas
aktiva,
aspek
rentabilitas, aspek likuiditas dan
aspek sensitivitas. Berbeda dengan
Bank Indonesia didalam melakukan
penilaiannya terhadap bank, bank
wajib melakukan penilaian Tingkat

Kesehatan Bank secara individual
dengan menggunakan pendekatan
risiko (Risk-Based Bank Rating)
sebagaimana yang terdapat dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 4/POJK.03/2016 tentang
Penilaian Kesehatan Bagi Bank
Umum.
Idealnya skor kesehatan
tidak mengalami penurunan dari
waktu ke waktu. Namun, tidak
demikian yang terjadi pada bankbank umum Go Public di Indonesia
seperti yang ditunjukkan pada tabel
1.1. Dari tabel 1.1 diketahui bahwa
perkembangan skor kesehatan Bank
Umum Go Public pada periode 2011
sampai dengan 2016 cenderung
mengalami peningkatan. Namun
apabila dilihat pada rata-rata tren
masing-masing
bank,
ternyata
sebanyak 18 dari 42 Bank Umum Go
Public di Indonesia mengalami
penurunan. Bank yang mengalami
penurunan adalah Bank BTPN,
Bank Of India Indonesia, Bank
Rakyat Indonesia, Bank Mandiri,
Bank Cimb Niaga, Panin Bank, Bank
Negara Indonesia, Bank BNP , Bank
Danamon Indonesia, Bank Tabungan
negara, Bank Bukopin, Bank Bumi
Artha, Bank BJB, Bank Victoria
Internasional,
Bank
Capital
Indonesia, Bank Jtrust Indonesia,
Bank Maybank Indonesia, dan Bank
Woori Saudara Indonesia. Fakta
inilah yang menunjukkan masih
terdapat masalah pada skor kesehatan
bank sehingga perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi skor
kesehatan.
Faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap
naik
turunnya
skor
kesehatan suatu bank adalah skor
kesehatan sebuah bank adalah risiko
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usaha. Risiko usaha bank merupakan
tingkat ketidakpastian atau potensi
timbulnya kerugian.
RERANGKA TEORITIS YANG
DIPAKAI DAN HIPOTESIS
Penelitian terdahulu yang dijadikan
sebagai bahan rujukan adalah
penelitian yang dilakukan oleh Arum
Fanani (2012) yang berjudul
“Pengaruh
Kinerja
Keuangan
Terhadap Skor Tingkat Kesehatan
Bank Umum Swasta Nasional Devisa
di Indonesia”. Pada penelitian Arum
Fanani ini permasalahan yang
diangkat adalah apakah rasio LDR,
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO,
FBIR, ROA, dan NIM secara
bersama-sama dan individu memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
skor Tingkat Kesehatan Bank Umum
Swasta
Nasional
Devisa
di
Indonesia. Teknik sampel yang
digunakan
adalah
purposive
sampling dan teknik analisis data
penelitian ini menggunakan regresi
linier berganda. Pada penelitian ini
jenis data yang digunakan adalah
data
sekunder
dan
metode
pengumpulan data menggunakan
metode dokumentasi.
Penelitian terdahulu yang kedua
sebagai bahan rujukan adalah
penelitian yang dilakukan oleh
Amala Suhadisma (2013) yang
mengangkat
tentang
“Pengaruh
Rasio Keuangan Terhadap Skor
Kesehatan Bank Umum Swasta
Nasional Devisa”. Penelitian ini
dilakukan
untuk
mengetahui
pengaruh CAR, NPL, ROA, ROE,
BOPO, LDR, IRR, dan PDN
terhadap skor kesehatan pada Bank
Umum Swasta Nasional Devisa.
Teknik sampel yang digunakan

adalah
purposive
sampling
sedangkan teknik data penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda
dengan menggunakan data sekunder
tahun 2007-2011. Penelitian ini
menggunakan jenis data sekunder
dan metode pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi.
Penelitian terdahulu yang dijadikan
bahan rujukan yang ketiga adalah
penelitian yang dilakukan oleh Niken
Pratiwi (2014) yang mengangkat
tentang “Pengaruh Risiko Usaha
Terhadap Skor Kesehatan Bank
Umum Go Public di Indonesia”.
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh LDR, IPR,
NPL, IRR, BOPO dan FBIR
terhadap skor kesehatan Bank Umum
Go Public di Indonesia. Teknik
sampel yang digunakan adalah
purposive
sampling
sedangkan
teknik
data
penelitian
ini
menggunakan regresi linier berganda
dengan
menggunakan
data
sekundertahun 2008-2012. Penelitian
ini menggunakan jenis data sekunder
dan metode pengumpulan data
menggunakan metode dokumentasi.
2.1.1

Penilaian tingkat kesehatan
bank
Penilaian tingkat kesehatan bank
memiliki dasar hukum yang mana
tertera pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016
tentang penilaian Tingkat Kesehatan
Bagi
Bank
Umum.
Didalam
penilaian tingkat kesehatan bank,
bank wajib melakukan pendekatan
risiko (Risk-Based Bank Rating)
dengan indikator sebagai acuannya,
seperti berikut :
1. Profil risiko (risk profile)
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Tabel 1.1
PERKEMBANGAN SKOR KESEHATAN BANK UMUM GO PUBLIC DI
INDONESIA 2012-2016
No.

Nama Bank

2012

2013

Tren

2014

Tren

2015

Tren

2016

Tren

1

99,57

99,48

-0,09%

88,54

-11,00%

90,44

2,15%

90,51

0,08%

91,00

95,62

5,08%

92,14

-3,64%

57,06

-38,07%

51,35

-10,01%

97,67

96,43

-1,27%

95,81

-0,64%

94,84

-1,01%

93,03

-1,91%

4
5
6

BANK BTPN
BANK OF INDIA
INDONESIA
BANK RAKYAT
INDONESIA
BANK MANDIRI
BANK CENTRAL ASIA
BANK CIMB NIAGA

95,93
92,86
94,68

96,19
96,51
87,48

0,27%
3,93%
-7,60%

94,54
95,11
86,49

-1,72%
-1,45%
-1,13%

96,09
95,70
68,39

1,64%
0,62%
-20,93%

93,22
95,55
82,29

-2,99%
-0,16%
20,32%

7

PANIN BANK

88,65

89,76

1,25%

89,46

-0,33%

93,59

94,92

1,42%

91,35

-3,76%

91,09

-0,28%

93,09

2,20%

89,99

94,16

4,63%

79,34

-15,74%

75,81

-4,45%

64,13

-15,41%

86,85

89,78

3,37%

86,15

-4,04%

81,72

-5,14%

85,29

4,37%

93,79

91,37

-2,58%

83,69

-8,41%

91,17

8,94%

92,88

1,88%

88,10
89,17
92,84
94,70

85,12
96,45
94,49
87,98

-3,38%
8,16%
1,78%
-7,10%

84,96
88,46
89,28
86,93
91,85

-0,19%
-8,28%
-5,51%
-1,19%

88,16
90,81
91,14
89,63
88,44

3,77%
2,66%
2,08%
3,11%

86,95
91,18
94,45
85,28

-1,37%
0,41%
3,63%
-4,85%

2
3

8
9
10
11
12
13
14
15

BANK NEGARA
INDONESIA
BANK BNP
BANK DANAMON
INDONESIA
BANK TABUNGAN
NEGARA
BANK BUKOPIN
BANK MAYAPADA
BANK OCBC NISP
BANK BUMI ARTHA

-1,02%

84,30

BANK BJB

91,38

89,56

-1,99%

-3,71%

90,98

2,87%

17
18

BANK MEGA
BANK SINARMAS
BANK VICTORIA
INTERNASIONAL
BRI AGRONIAGA
BANK ARTHA GRAHA
INTERNASIONAL
BANK CAPITAL
INDONESIA
BANK AGRIS
BANK DINAR
INDONESIA

82,74
84,47

72,59
84,27

-12,27%
-0,24%

83,35
81,33

14,82%
-3,49%

84,20
83,35

1,02%
2,48%

84,89
91,67

0,82%
9,98%

87,42

91,42

4,58%

74,29

-18,74%

75,20

1,22%

74,49

-0,94%

84,57

95,04

12,38%

84,53

-11,06%

89,18

5,50%

88,45

-0,82%

83,10

78,97

-4,97%

78,05

-1,16%

69,80

-10,57%

NA

-100,00%

85,52

92,79

8,50%

83,89

-9,59%

85,90

2,40%

82,49

-3,97%

NA

NA

NA

70,06

NA

67,77

-3,27%

65,86

-2,82%

NA

NA

NA

73,40

NA

85,47

16,44%

79,94

-6,47%

NA

NA

NA

NA

20
21
22
23
24

25

26
27
28

No

BANK EKONOMI
RAHARJA
BANK HARDA
INTERNASIONAL
BANK INA PERDANA
BANK JTRUST
INDONESIA
Nama bank

80,53

NA

NA

NA

NA

NA

56,22

NA

NA

-56,22

NA

70,66

87,70

NA

84,13

-4,07%

82,41

-1,72

77,70

36,21

NA
-53,40%

41,66

24,12%

60,21

44,53%

61,34

-2,04%

2012

2013

Tren

2014

Tren

2015

Tren

2016

Tren

NA

76,76

15,05%

87,79

14,37%

87,91

1,88%

77,24

-15,27%

84,48

9,37%

87,98

0,14%

5,28%

64,66

-26,51%
-2,11%

34
35
36
37

BANK QNB INDONESIA

38

BANK WOORI SAUDARA
INDONESIA

94,41

85,62

39

BANK YUDHA BAKTI

NA

NA

40

BPD JAWATIMUR

89,51

93,07

41

BPD BANTEN
BANK WINDU
KENTJANA
INTERNASIONAL

NA

NA

84,45

88,46

30
31
32
33

42

Rata-rata

67,59

-16,07%

76,91

BANK MASPION
INDONESIA
BANK MAYBANK
INDONESIA
BANK MESTIKA
DHARMA
BANK MITRANIAGA
BANK MNC
INTERNASIONAL
BANK NATIONALNOBU
BANK PANIN SYARIAH
BANK PERMATA

29

4,71%

NA

90,59

90,42

93,66

NA

94,32

NA

86,68

-8,10%

87,99

NA
-1,02%

72,92

6,97%

76,77

4,52%

75,15

63,52

8,99%

66,39

-3,27%

68,82

3,66%

NA
NA
NA

77,95
91,42
NA

-0,71%
11,53%
-91,43

75,40
80,48
66,19

-11,97%
-4,07%
NA

79,21
71,25
50,07

5,05%
-11,47%
-24,35%

NA

NA

83,24

NA

59,10

-29,00%

NA

68,17

58,88

58,28

NA
NA
93.35

78,51
81,97
91,43

63,84

70,59

87.49

86.01

3,58%

10,57%

-9,31%

86,33

NA
3,98%

77,22

NA

NA

4,75%

-0,74%

91,07

77,54

82.14

Sumber : Majalah InfoBank
Profil risiko merupakan penilaian
terhadap risiko inheren dan kualitas
penerapan manajemen risiko dalam
operasional banyak yang dilakukan
terhadap delapan risiko yaiturisiko

0,83%

90,27

4,56%

89,55

-0,80%

NA
-2,15%

83,69

8,38%

89,59

7,05%

89,11

-2,15%

90,97

2,09%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

-82,48

-12,34%

-2,81%

82,48

81.85

6,37%

2,26%

81.20

Rata-Rata
Tren
-2,22%

77,43

-11,66%

95,56
95,19
95,15
83,87

-1,21%
-0,70%
0,74%
-2,33%

88,14

-1,22%

92,81
80,69

-0,11%
-7,74%

85,96

-0,36%

90,58
86,66
91,21
92,44
88,90

-0,04%
-0,29%
0,74%
0,49%
-2,51%

90,44
81,55
85,02

-0,07%
1,10%
2,19%

80,56
88,35

-3,47%
1,50%

77,48

-29,18%

86,12
67,90

-0,67%
-3,04%

79,60

4,99%

75,01

-5,68%

56,22
81,23

NA
6,00%

55,42

2,01%

Ratarata

Rata-ratatren

85,76

-0,25%

-4,80%

16

19

2,56%

88,55

RataRata
93,71

86,76

-0,11%

83,41
73,25

-11,03%
3,38%

63,18
77,77
81,28
69,23

4,04%
0,36%
-3,97%
-24,35%

69,19

-9,21%

89,24
83,50

-1,18%
7,71%

90,75
NA

0,44%
NA

83,23

-25,31%

82,43

-5,18%

-9,56%

kredit, pasar, likuiditas, operasional,
hukum, stratejik, kepatuhan dan
reputasi.
2. Good Corporate Govermance
Dengan menganalisis laporan GCG
yang berpedoman pada Peraturan
Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011
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dengan mencari laporan tahunan
yang dipublikasikan dan menetapkan
penilaian yang dilakukan oleh bank
berdasarkan sistem self assessment.
3. Rentabilitas (Earning)
Penilaian earning diukur dengan
menggunakan rasio Return On Assets
(ROA).Penetapan peringkat faktor
rentabilitas dilakukan berdasarkan
analisis
secara
komprehensif
terhadap
parameter/indikator
rentabilitas dengan memperhatikan
signifikansi
masing-masing
parameter/indikator
serta
mempertimbangkan
permasalahan
lain dan mempengaruhi rentabilitas
bank.
4. Permodalan (capital)
Penilaian terhadap faktor permodalan
meliputi penilaian terhadap tingkat
kecukupan
permodalan
dan
pengelolaan permodalan. Penetapan
peringkat
penilaian
faktor
permodalan
bank
dilakukan
berdasarkan analisis komprehensif
terhadap parameter permodalan
dengan memperhatikan signifikansi
masing-masing
parameter
serta
permasalahan
lain
yang
mempengaruhi permodalan bank.
Didalam penilaian kesehatan
bank terdapat yang namanya
peringkat komposit bank, yang
merupakan peringkat akhir hasil
penilaian tingkat kesehatan bank.
Penentuannya dilakukan dengan
menetapkan
peringkat
setiap
komponen berdasarkan perhitungan
Pada
tingkat
ini
mencerminkan
bank
tergolong dalam kondisi
kurang baik dan sensitif
terhadap pengaruh negatif
kondisi perekonomian dan
keuangan
atau memiliki

dan analisa yang dilakukan dengan
mempertimbangkan
indikator
pembanding. Berdasarkan hasil
penetapan
peringkat
setiap
komponen
tersebut,
ditetapkan
peringkat setiap faktor. Berikut ini
hasil penetapan peringkat komposit :
1.
Peringkat Komposit 1 (PK-1)
Pada
tingkat
ini
mencerminkan
bank
tergolong dalam kondisi yang
sangat baik dan mampu
mengatasi pengaruh buruk
kondisi perekonomian dan
keuangan.
2.
Peringkat Komposit 2 (PK-2)
Pada
tingkat
ini
mencerminkan
bank
tergolong dalam kondisi yang
baik dan mampu mengatasi
pengaruh
buruk
kondisi
perekonomian dan keuangan
namun bank masih memiliki
kelemahan-kelemahan yang
dapat segera diatasi oleh
tindakan rutin.
3.
Peringkat Komposit 3 (PK-3)
Pada
tingkat
ini
mencerminkan
bank
tergolong dalam kondisi
cukup baik, namun ada
beberapa kelemahan yang
dapat membuat peringkat
komposit memburuk, yang
dapat terjadi apabila bank
melakukan tindakan korektif.
4.
Peringkat Komposit 4 (PK-4)

5.

kelemahan keuangan yang
serius.
Peringkat Komposit 5 (PK-5)
Pada
tingkat
ini
mencerminkan
bbank
tergolong dalam kondisi tidak
baik san sensitif terhadap
pengaruh negatif kondisi
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perekonomian dan keuangan
dan juga mengalami kesulitan
yang dapat membahayakan
kelangsungan usahannya.
Risiko-risiko dari kegiatan usaha
bank
Risiko usaha bank adalah tingkat
ketidakpastian tentang pendapatan
yang diperkirakan akan didapatkan.
Apabila semakin tinggi
ketidakpastian yang akan didapatkan
oleh bank, maka semakin besar risiko
yang akan dihadapi bank dan
semakin tinggi juga risiko atau bunga
yang diinginkaninvestor. Risiko yang
berkaitan dengan usaha bank adalah
risiko likuiditas, risiko kredit, risiko
pasar dan risiko operasional.
Risiko Likuiditas
Menurut Peraturan Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
4/POJK.03/2016 tentang penilaian
Tingkat Kesehatan Bagi Bank Umum
, Risiko Likuiditas adalah risiko yang
muncul ketika suatu pihak tidak
dapat membayar kewajibannya yang
jatuh tempo secara tunai. Meskipun
pihak tersebut memiliki aset yang
cukup bernilai untuk melunasi
kewajibannya, akan tetapi ketika aset
tersebut tidak dapat dikonversikan
maka pihak tersebut dikatakan tidak
likuid.
Selain itu, risiko likuiditas juga
dapat
disebabkan
oleh
ketidakmampuan
bank
untuk
melikuidasi aset tanpa terkena diskon
yang material karena tidak adanya
pasar yang aktif atau adanya
gangguan pasar (market disruption)
yang parah. Risiko ini disebut
dengan Risiko Likuiditas Pasar
(market liquidity risk).
Ada beberapa rasio yang
digunakan untuk menghitung risiko

likuiditas
(Lukman
Dendawijaya,2009 : 114-116) ,
antara lain sebagai berikut:
a.
Loan to Deposite Ratio
(LDR)
LDR merupakan rasio antara
besarnya jumlah kredit
yang
disalurkan oleh bank dengan dana
yang diterima oleh bank (Lukman
Dendawijaya:116). LDR merupakan
teknik yang digunakan untuk
mengukur posisi atau mengukur
likuiditas
bank.
Rasio
ini
menggambarkan kemampuan bank
membayar kembali penarikan yang
dilakukan
nasabah
dengan
mengandalkan kredit yang diberikan
sebagai
sumber
likuiditasnya,mengingat
kegiatan
utama bank adalah penyaluran kredit.
Sementara pendanaannya berasal
dari dana masyarakat atau pihak
ketiganya.
LDR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
LDR =

Total kredit yang diberikan
Total dana pihak ketiga

×
100%..................................................
.............(1)
Pengaruh
rasio
LDR
terhadap risiko likuiditas adalah
negatif atau berlawanan. Apabila
LDR meningkat berarti terjadi
peningkatan total kredit dengan
prosentase peningkatan lebih besar
dari prosentase DPK. Sehingga,
terjadi peningkatan kemampuan bank
untuk
memenuhi
kewajibannya
kepada pihak ketiga atau dengan kata
lain
mengalami
peningkatan
likuiditas yang artinya terjadi
penurunan risiko likuiditas. Jika
tidak ada dampak yang berasal dari
aspek lain yang terdapat dalam
InfoBank terhadap skor kesehatan
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bank, maka secara keseluruhan skor
kesehatan bank akan mengalami
peningkatan. Sehingga, pengaruh
LDR terhadap skor kesehatan bank
adalah positif, dan pengaruh risiko
likuiditas terhadap skor kesehatan
bank adalah negatif.
LDR memiliki pengaruh positif yang
signifikan terhadap skor kesehatan
Arum (2012) dan Amala (2013).
Berdasarkan teori dan penelitian
terdahulu, maka hipotesis 1 yang
dibangun pada penelitian ini adalah :
Hipotesis 1 : LDR memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap skor
kesehatan bank umum Go Public di
Indonesia.
b.

Reserve Requirement (RR)
RR
merupakan
suatu
simpanan minimum yang wajib
dipelihara bank dalam bentuk giro di
Bank Indonesia bagi semua bank. RR
adalah ketentuan bagi setiap bank
umum untuk menyisihkan dana dari
pihak
ketiga
yang
berhasil
dihimpunnya dalam bentuk giro
minimum
menurut
Lukman
Dendawijaya (2009 : 115).
RR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Total alat likuid
RR = Total dana pihak ketiga ×
100%..................................................
.....................(2)
c.
Investing Police Ratio (IPR)
IPR merupakan rasio yang
digunakan
untuk
mengukur
kemampuan bank dalam melunasi
kewajibannya kepada para deposan
dengan cara melikuidasi surat-surat
berharga yang dimilikinya (Kasmir,
2010 : 287).

IPR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Surat berharga
IPR = Total dana pihak ketiga ×
100%..................................................
....................(3)
Pada penelitian ini rasio yang
digunakan untuk mengukur risiko
likuiditas adalah Loan Deposit Ratio
(LDR).
Pengaruh
IPR
terhadap risiko likuiditas
adalah
negatif
atau
berlawanan.
Apabila IPR
mengalami
peningkatan
berarti
telah
terjadi
peningkatan
surat-surat
berharga
yang
dimiliki
dengan
prosentase
peningkatan
lebih
besar
daripada
prosentase
peningkatan
total
DPK.
Sehingga, terjadi peningkatan
kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban kepada
pihak
ketiga
dengan
mengandalkan surat berharga
yang dimiliki yang berarti
telah terjadi penurunan risiko
likuiditas.
Dengan
menurunnya risiko likuiditas
maka akan meningkatkan
skor kesehatan bank dari
aspek likuiditas. jika tidak
terdapat dampak dari aspek
lain terhadap skor kesehatan
bank
maka
ssecara
keseluruhan akan mengalami
peningkatan. Dan tidak ada
dampak dari aspek lain yang
digunakan dalam InfoBank
terhadap skor kesehatan bank,
maka secara keseluruhan skor
kesehtan
bank
akan
meningkat.
Sehingga,
pengaruh IPR terhadap risiko
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likuiditas adalah negatif,
pengaruh IPR terhadap skor
kesehatan bank adalah positif,
dan pengaruh risiko likuiditas
terhadap skor kesehatan bank
adalah negatif.
IPR
memiliki
pengaruh
positif
yang
signifikan terhadap skor
kesehatan. Berdasarkan teori
ini, maka hipotesis 2 yang
dibangun pada penelitian ini
adalah :
Hipotesis 2 : IPR memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap skor
kesehatan bank umum Go Public di
Indonesia.
Risiko Kredit
Risiko yang timbul karena
debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya tepat waktu atau lalai
dalam pembayaran merupakan risiko
kredit. Adapun rasio yang digunakan
dalam menghitung rasio kredit antara
lain :
a.
Cadangan Penghapusan
Kredit Terhadap Total Kredit
(CPTTK)
Rasio yang menunjukkan besrnya
prosentase rasio cadangan penyisihan
atau cadangan yang dibentuk
terhadap total kredit yang diberikan
adalah cadangan penghapusan kredit
terhadap total kredit.
CPTTK dapat dirumuskan sebagai
berikut:
CPTTK :
Total cadangan penghapusan kredit
×
Total kredit
100%................................................(
4)
b.
Loan to Asset Ratio (LAR)
Menurut (Veithzal Rifai, 2013
: 484) LAR merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur tingkat
likuiditas bank yang menunjukkan
kemampuan bank untuk memnuhi
permintaan
kredit
dengan
menggunakan total asset yang
dimiliki bank.
LAR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Kredit yang diberikan
LAR =
×
Total aktiva
100%..................................................
...................(5)
c.
Non Performing Loan (NPL)
Rasio yang menunjukkan
kemampuan manajemen bank dalam
mengelola kredit bermasalah dari
keseluruhan krredit yang diberikan
oleh
bank
merupakan
Non
Performing Loan (NPL).
NPL dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Kredit bermasalah
NPL = Total kredit ×
100%..................................................
.......................(6)
Pengaruh rasio NPL terhadap risiko
kredit adalah positif. Apabila NPL
meningkat maka terjadi peningkatan
kredit bermasalah dengan prosentase
peningkatan lebih besar daripada
prosentase peningkatan total kredit.
Maka, potensi terjadinya kredit
macet semakin tinggi yang berarti
risiko kredit yang akan dialami bank
akan mengalami peningkatan. Pada
aspek lain dengan meningkatnya
risiko kredit maka akan
meningkatkan skor kesehatan bank
dari aspek aktiva produktif. Dan
apabila tidak terdapat dampak dari
aspek lain terhadap skor kesehatan
bank maka kesehatan bank secara
keseluruhan akan mengalami
penurunan. Dan secara keseluruhan
skor kesehatan bank akan menurun.
Sehingga, pengaruh NPL terhadap
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risiko kredit adalah positif, pengaruh
NPL terhadap skor kesehatan bank
adalah negatif, kemudian pengaruh
risiko kredit terhadap skor kesehatan
bank adalah negatif.
NPL
memiliki
pengaruh
negatif
yang
signifikan terhadap skor
kesehatan Amala (2013) dan Niken
(2014). Berdasarkan teori dan
penelitian terdahulu, maka hipotesis
3 yang dibangun pada penelitian ini
adalah :
Hipotesis 3 : NPL memiliki pengaruh
negatif yang signifikan terhadap skor
kesehatan bank umum Go Public di
Indonesia.
d.
Aktiva produktif bermasalah
(APB)
Aktiva produktif bermasalah
merupakan aktiva produktif dalam
rupiah dan valuta asing yang dimiliki
bank
dengan
maksud
untuk
memperoleh penghasilan sesuai
dengan
fungsinya
(Lukman
Dendawijaya,2009 : 62).
APB dapat dirumuskan sebagai
berikut:
aktiva produktif bermasalah
APB = Total aktiva produktif ×
100%..................................................
...........(7)
Pada penelitian ini rasio yang
digunakan untuk mengukur risiko
kredit adalah Non Performing Loan
(NPL).
Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan risiko
kondisi yang dialami oleh bank yang
disebabkan oleh perubahan
kondisi dan situasi pasar diluar
kendali bank. Menurut Surat Edaran
Bank Indonesia No. 13/ 24 /DPNP
25 Oktober 2011 mengenai penilaian
kesehatan bank umum, pengertian
Risiko Pasar merupakan risiko pada

posisi
neraca
dan
rekening
administratif termasuk transaksi
derivatif, akibat perubahan dari
kondisi pasar, termasuk risiko
perubahan harga option. Rasio yang
digunakan untuk mengukur risiko
kredit adalah Interest Rate Risk
(IRR).
Interest Rate Risk (IRR) atau risiko
bunga merupakan rasio yang
mengukur kemungkinan bunga yang
diterima oleh bank lebih kecil
dibandingkan bunga yang dibayarkan
bank.
IRR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
IRSA

IRR = IRSL ×
100%..................................................
.............................................(8)
Pengaruh IRR terhadap
risiko pasar bisa menghasilkan
positif atau pun negatif. Apabila
IRR meningkat berarti terjadi
peningkatan
IRSA
dengan
prosentase peningkatan lebih
besar
daripada
prosentase
peningkatan IRSL. Ketika suku
bunga cenderung naik, maka akan
terjadi
peningkatan
pendapatanbunga lebih besar
dibandingkan peningkatan biaya
bunga. Yang artinya risiko suku
bunga atau risiko pasar yang
dihadapi mengalami penurunan.
Sehingga pengaruh IRR terhadap
risiko pasar negatif. Namun
apabila tingkat suku bunga lebih
besar daripada penurunan biaya
bunga yang berarti risiko pasar
mengalami peningkatan. Pada sisi
lain dengan menurunnya risiko
pasar maka akan meningkatkan
skor kesehatan bank yang mana
tidak
ada
perubahan
skor
kesehatan bank dari aspek lain
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yang diukur dalam InfoBank.
Sehingga secara keseluruhan skor
kesehatan bank akan meningkat.
Namun ketika terjadi peningkatan
risiko
pasar
maka
akan
menurunkan skor kesehatan bank
yang mana tidak ada perubahan
skor kesehatan bank dari aspek
lain yang diukur dalam InfoBank.
Maka secara keseluruhan skor
kesehatan bank akan menurun.
Sehingga, pengaruh IRR terhadap
risiko pasar adalah poitif atau
negatif. Pengaruh IRR terhadap
skor kesehatan bank adalah positif
atau negatif, kemudian pengaruh
risiko pasar pasar terhadap skor
kesehatan adalah positif atau
negatif.
IRR
memiliki
pengaruh
signifikan terhadap skor kesehatan
Arum (2012), Amala (2013) dan
Niken (2014). Berdasarkan teori ini,
maka hipotesis 4 yang dibangun pada
penelitian ini adalah :
Hipotesis 4 : IRR memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap skor
kesehatan bank umum Go Public di
Indonesia
Pada penelitian ini rasio yang
digunakan dalam menentukan risiko
pasar adalah Interest Rate Ratio
(IRR).
Risiko Operasional
Risiko atas ketidakcukupan
atau tdak berfungsinya proses
internal,
kesalahan
manusia,
kegagalan sitem, atau adanya
kejadian-kejadian eksternal yang
mempengaruhi operasional bank
merupakan risiko operasioal yang
mana tercantum pada (Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
18/POJK.03/2016)
tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum).
Rasio yang dapat digunakan dalam
mengukur analisis risiko operasional
adalah sebagai berikut:
a.
Beban Operasional Terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO)
BOPO merupakan perbandingan
antara biaya operasional dengan
pendapatan
operasional
dalam
mengukur tingkat efesinsi dan
kemampuan bank dalam melakukan
kegiatan operasinya (Veithzal Rifai,
2013 : 482). Rasio ini digunakan
untuk mengukur tingkat biaya
operasional
yang
dikeluarkan
banuntuk memperoleh pendapatan.
BOPO dapat dirumuskan sebagai
berikut:
Biaya (beban)operasional
BOPO =
×
Pendapatan Operasional

100%..................................................
..........(9)
Pengaruh BOPO terhadap risiko
operasional adalah positif searah.
Apabila BOPO meningkat maka
telah terjadi peningkatan biaya
operasional dengan prosentase
peningkatan pendapatan operasional.
Maka, tingkat efesiensi bank dalam
penekanan biaya operasional untuk
mendapatkan pendapatan operasional
menurun, sehingga risiko
operasionalnya meningkat. Pada hal
lain terhadap skor kesehatan bank
maka skor kesehatan bank secara
keseluruhan akan mengalami
penurunan. Dengan kata lain tidak
ada dampak dari aspek lain yang
digunakan pada InfoBank terhadap
skor kesehatan bank, maka secara
keseluruhan skor kesehatan bank
akan menurun. Sehingga, pengaruh
BOPO terhadap risiko operasional
adalah positif, pengaruh BOPO
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terhadap skor kesehatan adalah
negatif.
BOPO memiliki pengaruh
negatif yang signifikan terhadap skor
kesehatan Arum (2012), Amala
(2013)
dan
Niken
(2014).
Berdasarkan teori ini, maka hipotesis
5 yang dibangun pada penelitian ini
adalah :
Hipotesis 5 : BOPO memiliki
pengaruh negatif yang signifikan
terhadap skor kesehatan bank umum
Go Public di Indonesia
b.
Fee Based Income Ratio
(FBIR)
Pendapatan yang diperoleh dari jasa
diluar bunga dan provisi pinjaman
merupakan FBIR. Semakin tinggi
rasio FBIR maka semakin tinggi pula
pendapatan operasional diluar bunga.
FBIR dapat dirumuskan sebagai
berikut:
FBIR =
Pendapatan Operasional diluar Pendapatan Bunga
Pendapatan Operasional

100%.............................(10)
Pengaruh FBIR terhadap
risiko operasional adalah positif.
Apabila FBIR meningkat berarti
telah
terjadi
peningkatan
pendapatan operasional diluar
pendapatan
bunga
dengan
prosentase peningkatan lebih
besar
daripada
pendapatan
operasional. Sehingga tingkat
efesiensi
bank
dalam
menghasilkan
Pendapatan operasional selain bunga
meningkat, namun risiko
operasionalnya menurun. Pada hal
lain dengan penurunan risiko
operasional maka akan terjadi
peningkatan skor kesehatan bank dari
aspek likuiditas. Ketika tidak ada

dampak dari aspek lain yang
digunakan dalam InfoBank terhadap
skor kesehatan bank, maka secara
keseluruhan skor kesehatan bank
meningkat. Sehingga, pengaruh
FBIR terhadap risiko operasional
adalah negatif, pengaruh FBIR
terhadap skor kesehatan bank adalah
positif, kemudian pengaruh risiko
operasional terhadap skor kesehatan
bank adalah negatif.
FBIR memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap skor
kesehatan Arum (2012) dan Niken
(2014). Berdasarkan teori ini, maka
hipotesis 6 yang dibangun pada
penelitian ini adalah :
Hipotesis 6 : BOPO memiliki
pengaruh positif yang signifikan
terhadap skor kesehatan bank umum
Go Public di Indonesia
Pada penelitian ini rasio yang
digunakan untuk mengukur risiko
operasional adalah BOPO dan FBIR.
×METODE PENELITIAN
Populasi, Sampel, dan
Pengambilan Sampel

Teknik

Pada
penelitian
ini
menggunakan populasi Bank Umum
Go Public di Indonesia sesuai pada
tabel 3.1. Dalam penelitian ini
peneliti tidak meneliti semua anggota
populasi, melainkan hanya anggota
populasi yang terpilih menjadi
sampel. Pada penelitian ini tekhnik
pengambilan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling, sehingga
pengambilan sampel berdasarkan
pada karakteristik tertentu yang
dianggap memiliki sangkut pautnya
dengan karakteristik populasi yang
sudah diketahui sebelumnya (Rosady
Ruslan, 157-2010). Berikut ini
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kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini :
1.
Bank Umum Go Public di
Indonesia yang memiliki total
asset Rp 20 Triliun sampai
dengan Rp 200 Triliun per
Desember 2016.
2.
Selama periode penelitian
tahun 2012 sampai dengan
2016 Bank Umum Go Public
di Indonesia yang terpilih
Data dan pengumpulan data
Pada penelitian ini data yang
dgunakan adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif yang diambil dari
majalah Info Bank yaitu mengenai
rating 120 Bank di Indonesia mulai
tahun 2012 sampai dengan 2016, dan
laporan keuangan bank yang
dipublikasikan pada website resmi
Bank Indonesia. Metode yang
digunakan yaitu metode dokumentasi
yang berupa data dari majalah
InfoBank dan laporan keuangan bank
yang ada (Bank Umum di Indonesia).
Analisis deskriptif dilakukan
untuk
mendeskripsikan
hasil
penelitian tentang deskripsi variabelvariabel penelitian. Analisis statistik
digunakan untuk menguji hipotesis
penelitian. Alat analisis statistik yang
digunakan adalah analisis regresi
linier berganda, kemudian analisis
data yang dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut :
1. Membuat persamaan regresi
a. Analisis Regresi
Analisis regresi merupakan
suatu analisis yang dilakukan
untuk menentukan arah dan
besarnya
pengaruh-pengaruh
variabel bebas terhadap variabel
tergantung dengan menggunakan

3.

sebagai sampel yaitu bank
yang pernah mengalami
penurunan
tren
skor
kesehatan.
Bank Umum Go Public di
Indonesia yang memiliki data
skor kesehatan bank yang
lengkap
selama
periode
penelitian tahun 2012 sampai
dengan 2016.

rumus regresi linier berganda
sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 +β3X3 +
β4X4 +β5X5 + β6X6 + ℮i
Keterangan :
Y
= Skor Kesehatan
Bank
α
= Konstanta
β1-β6
= Koefisien Regresi
X1
= LDR
X2
= IPR
X3
= NPL
X4
= IRR
X5
= BOPO
X6
= FBIR
℮i
= Error (Variabel
penganggu di luar variabel)
Analisis Data dan Pembahasan
Teknik Analisis Data
Hasil analisis statistic yang diperoleh
dalam penelitian ini adalah seperti
yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Pengaruh LDR Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa LDR memiliki
pengaruh
negatif
yang
tidak
signifikan.
LDR
berpengaruh
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terhadap skor kesehatan sebesar 1,1
persen. Dengan demikian, hipotesis 1
penelitian ini yang menyatakan
bahwa LDR memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap skor
kesehatan ditolak.
Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan teori dikarenakan secara
teoritis apabila LDR meningkat
berarti telah terjadi peningkatan total
kredit yang diberikan dengan
prosentase peningkatan lebih besar
daripada prosentase peningkatan
total simpanan dana pihak ketiga.
Hal ini akan berdampak pada
peningkatan pendapatan bunga yang
lebih besar daripada peningkatan
biaya
bunga,
sehingga
akan
meningkatkan
skor
kesehatan.
Selama periode penelitian mulai
tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 skor kesehatan juga cenderung
menurun yang dibuktikan dengan
rata-rata tren negatif sebesar -1,12
persen.
Ketidakpastian
ini
disebabkan karena meningkatnya
skor akibat naiknya LDR masih lebih
kecil daripada turunnya skor akibat
variabel bebas lainnya, misalkan
akibat naiknya NPL atau naiknya
BOPO.

Apabila dikaitkan dengan
risiko likuiditas, peningkatan LDR
bank sampel penelitian, maka risiko
likuiditasnya menurun sedangkan
tren skor kesehatan mengalami
penurunan
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa pengaruh risiko
likuiditas yang diukur dengan LDR
terhadap skor kesehatan adalah
positif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan Arum
fanani, Amala Suhadisma dan Niken
Pratiwi tidak mendukung penelitian
ini yang menemukan bahwa terdapat
pengaruh positif antara LDR dengan
Skor Kesehatan.
Pengaruh IPR Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa IPR memiliki
pengaruh
negatif
yang
tidak
signifikan.
LDR
berpengaruh
terhadap skor kesehatan sebesar 7,18
persen. Dengan demikian,
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Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Tabel 4.10
HASIL UJI PARSIAL (UJI t)
Variabel

thitung

ttabel

R

r2

KESIMPULAN

LDR(X1)
IPR(X2)
NPL(X3)
IRR (X4)
BOPO(X5)
FBIR (X6)

-0,608
-1,600
-2,811
0,298
-3,250
-2,040

1,69236
1,69236
-1,69236
±2,03452
-1,69236
1,69236

-0,105
-0,268
-0,440
0,052
-0,492
-0,335

0,011025
0,071824
0,1936
0,002704
0,242064
0,112225

H0
H0
H0
H0
H0
H0

hipotesis 2 penelitian ini yang
menyatakan bahwa LDR memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap
skor kesehatan bank ditolak.
Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan teori dikarenakan secara
teoritis apabila IPR meningkat berarti
telah terjadi peningkatan surat-surat
berharga yang dimiliki dengan
prosentase peningkatan lebih besar
daripada prosentase peningkatan
total dana pihak ketiga. Hal ini akan
berdampak
pada
peningkatan
pendapatan bunga yang lebih besar

Diterima H1 Ditolak
Diterima H1 Ditolak
Ditolak H1 Diterima
Diterima H1 Ditolak
Ditolak H1 Diterima
Diterima H1 Ditolak

daripada peningkatan biaya bunga,
sehingga akan meningkatkan skor
kesehatan. Selama periode penelitian
mulai tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016 skor kesehatan juga
cenderung menurun yang dibuktikan
dengan rata-rata tren negatif sebesar
-1,12 persen. Ketidaksesuaian ini
disebabkan karena meningkatnya
skor akibat naiknya IPR masih lebih
kecil daripada turunnya skor akibat
variabel bebas lainnya, misalkan
akibat naiknya NPL atau naiknya
BOPO.
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Apabila dikaitkan dengan
risiko likuiditas, peningkatan IPR
bank sampel penelitian, maka risiko
likuiditasnya menurun sedangkan
tren skor kesehatan mengalami
penurunan
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa pengaruh risiko
likuiditas yang diukur dengan IPR
terhadap skor kesehatan adalah
positif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan Arum
fanani dan Amala Suhadisma tidak
menggunakan IPR. Sedangkan Niken
Pratiwi mendukung penelitian ini
yang menemukan bahwa terdapat
pengaruh Negatif antara IPR dengan
Skor Kesehatan.
Pengaruh NPL Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa NPL memiliki
pengaruh negatif yang signifikan.
LDR berpengaruh terhadap skor
kesehatan sebesar 19,36 persen.
Dengan demikian, hipotesis 3
penelitian ini yang menyatakan
bahwa LDR memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap skor
kesehatan bank diterima.
Hasil penelitian ini sesuai
dengan teori dikarenakan secara
teoritis apabila NPL meningkat
berarti telah terjadi peningkatan
kredit bermasalah dengan prosentase
peningkatan lebih besar daripada
prosentase peningkatan total kredit,
sehingga akan menurunkan skor
kesehatan. Selama periode penelitian
mulai tahun 2012 sampai dengan
tahun 2016 skor kesehatan bank juga

cenderung menurun yang dibuktikan
dengan rata-rata tren negatif sebesar
-1,12 persen.
Apabila dikaitkan dengan
risiko kredit, peningkatan NPL bank
sampel penelitian, maka risiko kredit
meningkat sedangkan skor kesehatan
mengalami penurunan sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengaruh
risiko kredit yang diukur dengan
NPL terhadap skor kesehatan adalah
negatif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
Arum Fanani tidak mendukung
penelitian ini yang menemukan
bahwa terdapat pengaruh positif
antara NPL dengan Skor Kesehatan.
Sedangkan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Amala Suhadisma
dan Niken Pratiwi mendukung
penelitian ini dengan menemukan
bahwa terdapat pengaruh negatif
antara NPL dan Skor Kesehatan.
Pengaruh IRR Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa IRR memiliki
pengaruh
positif
yang
tidak
signifikan.
IRR
berpengaruh
terhadap skor kesehatan sebesar 0,27
persen. Dengan demikian, hipotesis 4
penelitian ini yang menyatakan
bahwa IRR memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap skor kesehatan
bank ditolak.
Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan teori dikarenakan secara
teoritis apabila IRR menurun berarti
telah terjadi peningkatan IRSA
dengan prosentase peningkatan lebih
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kecil
daripada
prosentase
peningkatan IRSL. Dalam kondisi
dimana pada saat suku bunga
cenderung meningkat sebesar 0,01
persen maka pendapatan lebih kecil
dibandingkan biaya bunga, sehingga
akan menurunkan skor kesehatan.
Selama periode penelitian mulai
tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 skor kesehatan bank juga
cenderung menurun yang dibuktikan
dengan rata-rata tren negatif sebesar
-1,12 persen.
Apabila dikaitkan dengan
risiko pasar, dengan diketahui selama
periode penelitian IRR bank sampel
penelitian menurun dan selama
periode penelitian tingkat suku bunga
cenderung meningkat, maka risiko
pasarnya meningkat dan bisa
disimpulkan bahwa pengaruh risiko
pasar yang diukur dengan IRR
terhadap skor kesehatan adalah
negatif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan Arum
Fanani tidak mendukung penelitian
ini yang menemukan bahwa terdapat
pengaruh negatif antara IRR dengan
Skor Kesehatan sedangkan penelitian
yang
dilakukan
oleh
Amala
Suhadisma dan Niken Pratiwi
mendukung penelitian ini yang
menemukan
bahwa
terdapat
pengaruh positif antara IRR dengan
Skor Kesehatan.
Pengaruh BOPO Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa BOPO memiliki
pengaruh negatif yang signifikan.
BOPO berpengaruh terhadap skor

kesehatan sebesar 24,20 persen.
Dengan demikian, hipotesis 5
penelitian ini yang menyatakan
bahwa BOPO memiliki pengaruh
yang negatif signifikan terhadap skor
kesehatan bank diterima.
Hasil penelitian ini sesuai
dengan teori dikarenakan secara teori
apabila BOPO meningkat berarti
telah terjadi peningkatan beban
operasional
dengan
prosentase
peningkatan lebih besar daripada
prosentase peningkatan pendapatan
operasional.
Sehingga
akan
menurunkan skor kesehatan. Selama
periode penelitian mulai tahun 2012
sampai dengan tahun 2016 skor
kesehatan bank juga cenderung
menurun yang dibuktikan dengan
rata-rata tren negatif sebesar -1,12
persen.
Apabila dikaitkan dengan
risiko
operasional,
peningkatan
BOPO bank sampel penelitian, maka
risiko operasionalnya meningkat
sedangkan
skor
kesehatan
mengalami penurunan sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengaruh
risiko operasionalnya yang diukur
dengan BOPO terhadap skor
kesehatan adalah negatif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan Arum
Fanani dan Amala Suhadisma
mendukung penelitian ini yang
menemukan
bahwa
terdapat
pengaruh negatif antara BOPO
dengan Skor Kesehatan. Sedangkan
penelitian yang dilakukan Niken
Pratiwi tidak mendukung penelitian
ini yang menemukan bahwa terdapat
pengaruh positif antara BOPO
dengan skor kesehatan.
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Pengaruh FBIR Terhadap Skor
Kesehatan Bank
Berdasarkan koefisien regresi, t
hitung, t tabel dan koefisien
determinasi (r2) pada Tabel 2,
diketahui bahwa FBIR memiliki
pengaruh
negatif
yang
tidak
signifikan.
FBIR
berpengaruh
terhadap skor kesehatan sebesar
11,22 persen. Dengan demikian,
hipotesis 6 penelitian ini yang
menyatakan bahwa FBIR memiliki
pengaruh positif yang signifikan
terhadap skor kesehatan
bank
ditolak.
Hasil penelitian ini tidak
sesuai dengan teori dikarenakan
secara
teoritis
apabila
FBIR
meningkat berarti telah terjadi
peningkatan
total
pendapatan
operasional diluar pendapatan bunga
dengan prosentase peningkatan lebih
besar
daripada
prosentase
peningkatan
total
pendapatan
operasional.
Sehingga
akan
meningkatkan
skor
kesehatan.
Selama periode penelitian mulai
tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 skor kesehatan bank juga
cenderung menurun yang dibuktikan
dengan rata-rata tren negatif sebesar
-1,12 persen. Ketidaksesuaian ini
disebabkan karena meningkatnya
skor akibat naiknya FBIR masih
lebih kecil daripada turunnya skor
akibat variabel lainnya, misalkan
akibat naiknya NPL atau naiknya
BOPO.
Apabila dikaitkan dengan
risiko operasional, peningkatan FBIR
bank sampel penelitian, maka risiko
operasionalnya menurun sedangkan
skor
kesehatan
mengalami
penurunan
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa pengaruh risiko

operasionalnya yang diukur dengan
FBIR terhadap skor kesehatan adalah
positif.
Hasil
penelitian
ini
dibandingkan dengan hasil penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
Arum Fanani tidak mendukung
penelitian ini yang menemukan
bahwa terdapat pengaruh positif
antara FBIR dengan Skor Kesehatan.
Penelitian yang dilakukan oleh
Amala
Suhadisma
tidak
menggunakan
variabel
FBIR.
Sedangkan penelitian Niken Pratiwi
mendukung penelitian ini dengan
menemukan
bahwa
terdapat
pengaruh negatif antara FBIR dengan
Skor Kesehatan.
SIMPULAN,
IMPLIKASI,
SARAN, DAN KETERBATASAN
Rasio LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO,
dan FBIR secara bersama-sama
memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap Skor Kesehatan pada Bank
Umum Go Public di Indonesia.
Besarnya pengaruh LDR, IPR, NPL,
IRR, BOPO, dan FBIR secara
bersama-sama sebesar 63,5 persen,
sedangkan sisanya 36,5 persen
dipengaruhi oleh variabel lain. Maka
Risiko Likuiditas, Risiko Kredit,
Risiko Pasar dan Risiko Operasional
secara
bersama-sama
memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap
Skor Kesehatan Bank Umum Go
Public di Indonesia. Dengan
dimikian hipotesis pertama yang
menyatakan bahwa LDR, IPR, NPL,
IRR, BOPO, dan FBIR bersamasama memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Skor Kesehatan
Bank Umum Go Public di Indonesia
diterima.

17

Pada penelitian yang dilakukan
terhasap Bank Umum Go Public di
Indonesia
memiliki
beberapa
keterbatasan, yakni : Periode
penelitian dilakukan mulai tahun
Triwulam IV Tahun 2012 sampai
dengan Triwulan IV Tahun 2016,
Terdapat data Skor Kesehatan pada
beberapa bank yang tidak lengkap,
Keterbatasan
waktu
sehingga
menyebabkan sampel penelitian
hanya terbatas pada Bank BTPN,
Panin Bank, Bank Bukopin, Bank
Danamon, Bank BJB, Bank Victoria
Internasional, Bank Maybank, Bank
Woori Saudara Indonesia.
Berdasarkan hasil dari penelitian ini,
maka dapat diberikan saran yang
diharapkan dan bermanfaat bagi
berbagai pihak yang memiliki
kepentingan dengan hasil penelitian:
Kepada bank-bank sampel penelitian
terutama bank Victoria Internasional
yang memiliki rata-rata skor terendah
sebesar 80,56, diharapkan dapat
memperbaiki skor kesehatan bank,
Terkait dengan variabel yang
dominan yaitu NPL, disarankan bagi
bank khususnya Bank Victoria
Internasional yang memiliki nilai
rata-rata
NPL
tertinggi
2,97
menunjukkan pengelolaan kredit
yang
buruk
sebaiknya
lebih
melakukan pengelolaan kualitas
kredit yang lebih baik lagi.
,Terkait dengan variabel yang
dominan yaitu BOPO, disarankan
bagi bank khususnya Bank Maybank
yang memiliki nilai rata-rata BOPO
tertinggi
88,88
menunjukkan
efisiensinya
rendah
sebaiknya
menekan biaya operasional agar
lebih baik lagi. Disarankan bagi
peneliti
selanjutnya
untuk
menambahkan
periode
tahun

penelitian
dan
menambahkan
variabel
penelitian
agar
menghasilkan
lebih
banyak
signifikansi.
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