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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi operasi, risiko pasar, dan likuiditas 
terhadap profitabilitas pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) Periode 2009-2015 per quarter. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan per quarter PT Bank 
Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) Periode 2009-2015. Untuk mengetahui data yang diolah layak atau 
tidak, peneliti menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi, 
heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear 
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t untuk menguji pengaruh dengan tingkat signifikansi 
5% dan uji F untuk menguji secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.  
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan uji normalitas tidak 
ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 
tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi berganda. Dari 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji t variabel efisiensi operasi 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005 
dan t hitung > t tabel (-12,734 > 2,06390). Variabel risiko pasar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005 dan t hitung > t tabel (4, 331 > 
2,06390). Variabel likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan 
nilai signifikan 0,036 < 0,005 dan t hitung > t tabel (-2,224 > 2,06390). Sedangkan berdasarkan 
hasil uji F efisien operasi, risiko pasar, dan likiditas berpengaruh secara simultan terhadap 
profitabilitas dengan nilai signifikan 0,000 < 0,005 dan F hitung > F tabel (55,309 > 3,01). 
Kemampuan prediksi dari ketiga variabel independen terhadap profitabilitas (ROA) adalah sebesar 
85,8%, sedangkan sisanya 14,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian seperti nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.  

Kata Kunci: Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Pasar (NIM), dan Likuiditas (LDR), Profitabilitas   
(ROA) XIV  

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Sistem perekonomian suatu negara erat kaitannya dengan keberadaan sektor perbankan. 
Keberadaan sektor perbankan memiliki peranan cukup penting, dalam kehidupan masyarakat 
modern sehari-hari yang sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan dan bahkan dalam 
pembangunan ekonomi nasional.  
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Bank menghimpun dana (funding) dari pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan giro, 
tabungan, dan deposito, yang kemudian disalurkan kembali dana yang diperoleh ke masyarakat 
yang kekurangan dana dalam bentuk kredit. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat 
berjalan apabila pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana tersebut memiliki kepercayaan 
kepada bank.  
Persaingan antar bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 
dalam bentuk kredit, dalam prakteknya banyak yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam 
industri perbankan seperti tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) 
dengan memberikan kredit tak terbatas pada nasabah satu grup dengan perbankan tersebut, 
sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian 
negara. Seperti salah satu contohnya adalah kasus Bank Century (Dewi, et.al, 2015). Perbankan 
terus meningkatkan kinerja dan memelihara tingkat kesehatan untuk memulihkan kembali tingkat 
kepercayaan masyarakat, setelah terjadinya krisis ekonomi global tahun 2007 dan 2008 yang 
bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat lalu menyebar ke negara-negara diseluruh 
dunia termasuk Indonesia. Akibat dari krisis ekonomi tersebut masyarakat menjadi lebih jeli dalam 
menilai kinerja perbankan. Oleh karena itu penting bagi sebuah bank untuk terus memperbaiki dan 
mempertahankan kinerjanya.  
Analisis profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank 
(Sofyan, 2002). Rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return On Asset (ROA). ROA 
merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. ROA digunakan untuk mengukur 
efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 
dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin membaik, karena 
tingkat kembalian (return) semakin bersar.  
Jika pihak bank dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitas yang 
tinggi serta dapat memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking) dengan 
baik, maka kemungkinan nilai saham dari bank yang bersangkutan dipasar sekunder dan jumlah 
dana dari pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan akan ikut akan naik. Kenaikan tersebut 
merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank (Kuncoro, 
2002:539).  
Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank adalah efisiensi operasi (BOPO), 
risiko pasar (NIM), dan Likuiditas (LDR). 
Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 
kegiatan operasinya. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen 
bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan 
(Riyadi, 2006:56). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2004) menunjukkan 
bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.  
Salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga 
pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (lending) atau dalam absolut 
adalah selisih antara total biaya bunga pendanaa dengan total biaya bunga pinjaman dimana dalam 
istilah perbankan disebut Net Interest Margin (NIM) (Mawardi, 2004). Semakin tinggi NIM maka 
akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktifnya, sehingga laba atau profitabilitas 
bank (ROA) akan meningkat. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) 
menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.  
Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi 
kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin 
meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan 
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meningkatkan laba bank, maka kinerja bank juga akan meningkat. Dengan demikian besar 
kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut (Mahardian, 2008). 
Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi et. al. (2015) menunjukkan bahwa LDR 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 
Perusahaan perbankan yang ada di Indonesia menurut Bank Indonesia yaitu bank umum persero 
(BUMN), bank umum swasta nasional (BUSN) devisa, bank umum swasta nasional (BUSN) non 
devisa, bank pembangunan daerah (BPD), bank campuran (domestik & asing), dan bank asing. 
Bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum persero (BUMN), khususnya PT 
Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI). Bank BRI mencatat kinerja yang paling baik diantara bank-
bank BUMN pada kuartal II-2015 yaitu dengan mencatat laba bersih sebesar Rp. 18,42 Triliun 
(naik 1,98 persen year on year/YoY) mengungguli seluruh bank BUMN (Kompas.com, 
November:2015).  
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh efisiensi operasi (BOPO) secara parsial terhadap profitabilitas 
(ROA) PT Bank BRI, Tbk periode 2009-2015, per quarter?  

2. Apakah ada pengaruh risiko pasar (NIM) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) PT 
Bank BRI, Tbk periode 2009-2015, per quarter?  

3. Apakah ada pengaruh likuiditas (LDR) secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) PT 
Bank BRI, Tbk periode 2009-2015, per quarter?  

4. Apakah ada  pengaruh efisiensi operasi (BOPO), risiko pasar (NIM), dan likuiditas (LDR) 
secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank BRI, Tbk periode 2009-2015, per 
quarter?  

 
LANDASAN TEORI  

Laporan Keuangan  
Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 paragraf 10 (Revisi 2012) 
mengungkapkan “pengertian laporan keuangan sebagai suatu pennyajian terstuktur dari posisi 
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.  
Lebih lanjut Fahri (2013:2) menjelaskan laporan keuangan adalah suatu informasi yang 
menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.  
Salah satu aspek dalam pencapaian good governance (tata kelola perusahaan yang baik) dalam 
perbankan adalah transparasi kondisi keuangan Bank kepada publik. Adanya transparasi 
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional. Dalam rangka 
peningkatan transparasi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan dalam bentuk dan cakupan yang terdiri dari (Siamat, 2005:368):  
1) Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan  
 
Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu satu 
tahun. Laporan keuangan tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun 
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berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. 
Laporan keuangan tahunan meliputi:  
(1) Neraca,.  
(2) Laporan laba rugi  
(3) Laporan perubahan ekuitas  
(4) Laporan arus kas  
 
2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulan  
Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akutansi yang berlaku dan 
dipublikasi setiap triwulan.  
 
3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan  
Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan bulanan bank umum yang 
disampaikan kepada Bank Indonesia dan dipublikasi setiap bulan.  
 
4) Laporan Keuangan Konsolidasi  
Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dana atau memiliki anak perusahaan, 
wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan pernyataan standar akuntansi 
keuangan yang berlaku serta menyampaikan laporan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Bank 
Indonesia.  
Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, 
kinerja,perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan 
keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ismail, 2011:15).  

Analisis Rasio Keuangan  
Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical relationship) 
antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis 
berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik 
buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka ratio tersebut 
dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai standard (Munawir, 
2007:64).  
Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank yang digunakan 
untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya 
dinyatakan secara numerik, baik dalam presentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu dan dapat dijadikan tolak 
ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut (Riyadi, 2006:137).  
 
2.1.6. Profitabilitas  
Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan serta 
memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2008:196).  
Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan yaitu: 
(Kasmir, 2008:197).  
1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.  
2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.  
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.  
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4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.  
5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman 
maupun modal sendiri  
6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 
sendiri.  
 
Dari sudut pandang para investor salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di 
masa yang akan datang dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 
Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan 
dilakukan oleh investor disuatu perusahaan memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 
disyaratkan investor (Tandelilin, 2010:357).  
Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan 
manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan income
(Dendawijaya, 2009:118). Selain itu juga dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 
Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank lebih mengutamakan 
nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagaian besar dari dana 
simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitablitias 
perbankan (Dendawijaya, 2009:119).  
Rasio Return on Asset (ROA) memberikan informasi seberapa efisien bank dalam melakukan 
kegiatan usahanya, karena rasio ROA mengindikasi seberapa besar keuntungan yang dapat 
diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya (Siamat, 2005:290).  
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rasio 
ROA dirumuskan sebagai berikut:  

 
Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio ROA adalah diatas 1,5%. Semakin besar 
Return on Asset (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat 
kembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, 
sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dimiliki oleh pemegang saham.  
 
2.1.7. Efisiensi Operasi (BOPO)  
Efisiensi merupakan kemampuan menggunakan sumber daya yang tidak perlu. Efisiensi operasi 
dalam perbankan dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam menjalankan operasinya yang 
berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar.  
Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh 
tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih 
kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang 
meningkat (Kuncoro, 2002:569).  
Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasi adalah BOPO yang merupakan 
rasio antara biaya operasional dan pendapatan operasional (Hasibuan, 2009:101).  
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rasio 
BOPO dirumuskan sebagai berikut:  

 
Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio BOPO adalah kurang dari sama dengan 83%, 
karena jika rasio BOPO melebihi hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut dapat 
dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionya. Semakin kecil rasio BOPO maka 
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biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan semakin efisien yang berarti kinerja 
keuangan bank semakin meningkat.  
Risiko Pasar (NIM)  
Risiko pasar menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi 
Bank Umum, adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi 
derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga 
option. Risiko pasar meliputi risiko bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas serta risiko ekuitas.  
Menurut Mawardi (2005) salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari 
selisih antara suku bunga pendanaan (funding) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan 
(lending) atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total 
biaya bunga pinjaman dimana dalam istilah perbankan dikenal dengan istilah Net Interest Margin 
(NIM).  
NIM penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku bunga. 
Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh 
saat bunga naik,baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa aset dan 
liability bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi.  
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rasio 
NIM dirumuskan sebagai berikut:  

 
tandar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah diatas 3%. Semakin besar NIM 
suatu perusahaan, maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank 
sehingga kemungkinan suatu bank dalam bermasalah semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa semakin besar NIM semakin besar pula ROA bank tersebut. 

Likuiditas (LDR)  
Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau 
simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit 
(Kasmir, 2008:286).  
Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasi bank. 
Sulitnya pengelolaan likuiditas tersebut disebabkan dana yang dikelola bank sebagian besar adalah 
dana masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Oleh karena itu, 
bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu 
tertentu (Siamat, 2005:336).  
Kemampuan likuiditas bank dapat diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu 
mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat 
dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008:272).  
Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rasio 
LDR dirumuskan sebagai berikut:  

 
Standar minimal dan maksimal rasio LDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam 
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan Peraturan Bank 
Indonesia nomor: 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Indonesia Dalam 
Rupiah Dan Valuta Asing adalah sebesar 78% sampai dengan 98%. Rasio yang tinggi 
menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. 
Sebaliknya rasio yang rendah menunjukan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana 
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yang siap untuk dipinjamkan. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank 
tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka 
return on asset (ROA) juga akan meningkat.  

Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan konsep teori diatas, untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen 
dengan variabel dependen dalam penelitian ini maka dikemukakan suatu kerangka pemikiran 
sebagai berikut:  
 
Gambar 1.  
Kerangka Pemikiran 
 

       H1 

          H2 

H3  

H4 

Hipotesa  
Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam 
rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris (Indrianto&Bambang, 2002:73). Selain itu juga, 
hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari 
suatu masalah.  
Hipotesis dalam skripsi ini dinyatakan dalam pernyataan Ha. Ha menyatakan adanya hubungan 
dan pengaruh yang signifikan antara variabel yang satu terhadap variabel yang lain.  
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka 
hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
1) Hipotesis Pertama (H1) 
Ha1: Efisiensi operasi (BOPO) mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA).  
2) Hipotesis Kedua (H2) 
Ha2: Risiko pasar (NIM) mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).  
3) Hipotesis Ketiga (H3) 
Ha3: Likuiditas (LDR) mempunyai pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). 

Efisiensi Operasi 
(BOPO) 

X1 

Risiko Pasar 
(NIM) 

X2 

Likuiditas 
(LDR) 

X3 

Profitabilitas  
(ROA) 

Y  
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4) Hipotesis Keempat (H4) 
Ha4: Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Pasar (NIM), dan Likuiditas (LDR) secara simultan 
mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

METODE PENELITIAN  
Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang berupa laporan keuangan triwulanan ini, 
diperoleh dengan cara mengunduh langsung dari website resmi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
(BRI) pada periode 2009 hingga 2015 per quarter.  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa 
bukti, catatan atau laporan histori yang telah dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan 
dan yang tidak dipublikasikan (Indrianto&Bambang, 2002:147).  

Horizon Waktu  
Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan studi time series, yaitu sebuah studi yang lebih 
menekankan pada data penelitian yang berupa rentetan waktu. Perusahaan perbankan yang akan di 
uji dalam penelitian ini adalah PT PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) periode tahun 2009 
hingga 2015 per quarter.  
 
Unit Analisis Data  
Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah mengambil salah satu sampel 
perusahan perbankan umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Bank Rakyat 
Indonesia Tbk. (BRI) pada periode 2009 hingga 2015 per quarter.  
 
Metode Pemilihan Data  
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karateristik 
tertentu (Indrianto&Bambang, 2002:115). Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 
adalah perusahan perbankan umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia  
Sampel adalah penelitian dengan menggunakan sebagian elemen-elemen populasi 
(Indrianto&Bambang, 2002:115). Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah salah 
satu perusahan perbankan umum yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI).  
Adapun penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan 
tujuan atau target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak (Indrianto&Bambang, 
2002:131). Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:  
1) Perusahaan yang digunakan perusahaan perbankan yang tercatat di Direktori Perbankan 
Indonesia selama periode 2009 hingga 2015  
2) Perusahaan perbankan yang tidak diakusisi, dimerger, atau ditutup pada periode 2009 hingga 
2015.  
3) Bank yang menyajikan laporan keuangan dan rasio keuangan secara lengkap di Direktorat 
Perbankan Indonesia selama periode 2009 hingga 2015.  
4) Bank yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2015.
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Variabel dan Pengukuran  
Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Teori mengekspresikan 
fenomena-fenomena secara sistematis melalui pernyataan hubungan antar variabel (Indrianto & 
Bambang, 2002:61).  
Dalam penelitian ini peniliti menggunakan 2 variabel, yaitu variabel dependen dan variabel 
independen.  
1) Variabel Dependen (Variabel Y) yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah aspek profitabilitas yang diukur dengan Returns on Asset 
(ROA).  
2) Variabel Independen (Varibel X), yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau 
terpengaruhinya variabel dependen. Variabel independen dalam peneltian ini adalah:  
Variabel X1 : Efisiensi Operasi (BOPO)  
Variabel X2 : Risiko Pasar (NIM)  
Variabel X3 : Likuiditas (LDR)  
 
Analisis Koefisien Korelasi  
Korelasi Product Moment Pearson merupakan analisis untuk mengukur keeratan hubungan antara 
dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 
sampai 1 atau 0 sampai -1. Semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan semakin erat. Jika 
mendekati 0 maka hubungan semakin lemah (Priyatno, 2012:103).  
 
Analisis Regresi Linear Berganda  
Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas terkait. Pada 
regresi berganda terdapat satu penelitian terikat dan lebih dari satu variabel tidak terikat. Dalam 
penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Profitabilitas, sedangkan yang menjadi 
variabel independen Efisiensi Operasi, Risiko Pasar, dan Likuiditas.  
Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Efisiensi Operasi, Risiko Pasar, dan 
Likuiditas. Dan variabel dependennya adalah profitabilitas, sehingga membentuk persamaan 
regresi linear berganda sebagai berikut:  
 
Keterangan:  
Y = Variabel dependen (Profitabilitas)  

 = Nilai konstanta apabila X1 = X2 = X3 = 0  
 = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.  
X1 = Efisiensi Operasi (BOPO)  
X2 = Risiko Pasar (NIM)  
X3 = Likuiditas (LDR)  

PEMBAHASAN 
Uji Asumsi Klasik  
Sebelum dilakukan uji regresi berganda akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yaitu 
suatu pengujian pada model regresi untuk menghindari penyimpangan mendapatkan model regresi 
yang terbaik dan akurat.  
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Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linear yaitu residual terdistribusi normal, 
tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedasitisitas, dan tidak adanya autokolerasi 
pada model regresi.  

Uji Multikolinearitas  
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016:103). Dalam mendeteksi ada tidaknya gejala 
multikolinearitas antar variabel independen dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 
factor (VIF). 
 
Tabel 1 
Coefficients

Unstandardize
d Coefficients

Standardize
d

Coefficients

Collinearit
y

Statistics
Model B Std. 

Error
Beta Tolerance VIF  

1(Constant) 11.126 1.034   
BOPO -.109 .009 -1.064 .754 1.327  

NIM .260 .060 .360 .761 1.314  
LDR -.020 .009 -.164 .964 1.037  

a  Dependent Variable: ROA 
 
Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (BOPO, NIM dan 
LDR) tidak terjadi multikolinearitas karena dapat diketahui bahwa nilai tolerance ketiga variabel > 
0,10 dan VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antar variabel independen 
(BOPO, NIM, dan LDR). 
 
Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya) (Ghozali, 2016:107). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson 
(DW- test) dengan pengambilan keputusan

Tabel 4.3  
Uji Autokorelasi Model Summaryb  
Model  R  R Square  Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1  .935a  .874  .858 .20748 1.289
a. Predictors: (Constant), LDR, NIM, BOPO 
b. Dependent Variable: ROA  
 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas didapat nilai dW yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,289 
dibandingkan dengan dW tabel dengan taraf signifikansi 5% pada n = 28 dengan k = 3, maka nilai 
dW tabel dengan nilai dL = 1,180 dan dU = 1,650. Dengan dW 1,289 lebih besar dari dL = 1,180 
dan kurang dari 1,650 maka dapat disimpulkan dL < dW < dU (1,118 < 1,289 < 1,650) hal ini 
berarti bahwa tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. 
 

 
10-17



 
 

 
     JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         

[Vol. 16 No. 2 Januari 2017] 
 
 

 

Uji Heteroskedastisitas  
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Uji 
heterokedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 
 
Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,variabel pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016: 154).  
Menurut Priyatno (2012:33) uji normalitas dapat juga dilakukan dengan uji normalitas 
Kolmogorov Smirnov, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila hasil P-value (sig.) lebih 
besar dari 0,05.  
 
Tabel 2  
Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 1 arah 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
Unstandardized Residual  
N  28
Normal Parametersa,b  Mean  .0000000
Std. Deviation  .19561719
Most Extreme 
Differences  

Absolute  .073

Positive  .064
Negative  -.073
Test Statistic  .073
Asymp. Sig. (2-tailed)  .200c,d

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Analisis Koefisien Korelasi  
Korelasi Product Moment Pearson merupakan analisis untuk mengukur kekuatan dan arah 
hubungan linear dari dua variabel. Berdasarkan data yang telah diolah, analisis korelasi antara 
variabel X (BOPO, NIM. Dan LDR) dan variabel Y (ROA) dapat dilihat dalam tabel output 
program SPSS 22 sebagai berikut: 
Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan perhitungan koefisien korelasi (r), korelasi antara:  
1) BOPO dengan ROA yaitu sebesar - 0,861. Hal ini berarti hubungan antara BOPO dengan 
ROA sangat kuat dengan signifikansi 0,000 < 0,005, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan 
antara BOPO dan ROA sangat kuat, signifikan, dan tidak searah.  
2) NIM dengan ROA yaitu sebesar – 0,132. Hal ini berarti hubungan antara NIM dengan ROA 
sangat rendah dengan signifikansi 0,504 > 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan 
antara NIM dan ROA sangat rendah, tidak signifikan, dan tidak searah.  
3) LDR dengan ROA yaitu sebesar – 0,030. Hal ini berarti hubungan antara LDR dengan 
ROA sangat rendah dengan signifikansi 0,878 > 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
hubungan antara LDR dan ROA sangat rendah, tidak signifikan, dan tidak searah.  
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Analisis Regresi Linear Berganda  
Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas terkait. Pada 
regresi berganda terdapat satu penelitian terikat dan lebih dari satu variabel tidak terikat. 
Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients. Pada tabel coefficients yang 
dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama merupakan konstanta (a) dan baris 
selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Dan hasilnya sebagai berikut: 
 
Coefficients

Unstandar
dized

Coefficient
s

Standardiz
ed

Coefficient
s

t Sig.  

Model B Std. Error Beta   
1 (Constant) 11.126 1.034 10.764 .000  

BOPO -.109 .009 -1.064 -12.734 .000  
NIM .260 .060 .360 4.331 .000  
LDR -0.02 .009 -.164 -2.224 .036  

a  Dependent Variable: ROA 
 
Berdasarkan tabel 4.6, maka nilai koefisien dapat dibuat model persamaan regresi linear 
berganda sebagai berikut:  
Keterangan: Y = Profitabilitas (ROA)  
X1 = Efisiensi Operasi (BOPO)  
X2 = Risiko Pasar (NIM)  
X3 = Likuiditas (LDR)  
  
Persamaan diatas mengandung arti sebagai berikut:  
1) Konstanta o = 11,126 Artinya ROA mempunyai nilai 11,126. Apabila variabel independen 
(BOPO,NIM, dan LDR) memiliki nilai 0 maka ROA nilainya positif sebesar 11,126.  
2) Koefisien 1 = – 0,109 Artinya jika NIM dan LDR tetap, dan BOPO mengalami kenaikan satu 
satuan maka ROA akan menurun sebesar 0,109.  
3) Koefisien 2 = 0.260 Artinya jika BOPO dan LDR tetap, dan NIM mengalami kenaikan satu 
satuan maka ROA akan meningkat sebesar 0.260. 
4) Koefisien 3 = – 0,020 Artinya jika BOPO dan NIM tetap, dan LDR mengalami kenaikan satu 
satuan maka ROA akan menurun sebesar 0,020.  
 
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)  
Uji t (Parsial) dilakukan untuk melihat signifikan atau tidaknya suatu variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen yaitu ROA. T-tabel dapat dicari dengan tingkat signifikansi  = 
0,05/2 = 0,025 dan df = n-k-1, dimana n = 28, k = 3, maka df = 28–3–1 = 24 diperoleh t-tabel 
sebesar 2,06390. Hasil analisis regresi guna menguji hipotesis yang diajukan dapat dilihat pada 
tabel 4.7 sebagai berikut: 
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Coefficients
Unstandardize
d Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.  

Model B Std. Error Beta   
(Constant) 11.126 1.034 10.764 .000  

BOPO -.109 .009 -1.064 -12.734 .000  
NIM .260 .060 .360 4.331 .000  
LDR -0.02 .009 -.164 -2.224 .036  

a  Dependent Variable: ROA 

1) Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasakan tabel 4.7 menunjukkan t hitung sebesar – 12,734 dan t tabel sebesar 2,06390. Dapat 
diketahui bahwa t hitung > t tabel (12,734 > 2,06390) maka Ha diterima,. Sedangkan nilai 
signifikansi dapat diketahui bahwa (sig t) < 5% (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasi (BOPO) memiliki pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi BOPO akan 
menurunkan tingkat Profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI).  
2) Pengaruh Risiko Pasar (NIM) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasakan tabel 4.7 menunjukkan t hitung sebesar 4,331 dan t tabel sebesar 2,06390. Dapat 
diketahui bahwa t hitung > t tabel (4,331 > 2,06390) maka Ha diterima. Sedangkan nilai 
signifikansi dapat diketahui bahwa (sig t) < 5% (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa risiko pasar (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi NIM akan meningkatkan tingkat 
Profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI).  
 
3) Pengaruh Likuiditas (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasakan tabel 4.7 menunjukkan t hitung sebesar -2,224 dan t tabel sebesar 2,06390. Dapat 
diketahui bahwa t hitung > t tabel (2,224 > 2,06390) maka Ha diterima. Sedangkan nilai 
signifikansi dapat diketahui bahwa (sig t) < 5% (0,036 < 0,05) yang berarti signifikan. 
Sehingga dapat disimpulkanbahwa likuiditas (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI). Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi likuiditas (LDR) akan menurunkan tingkat Profitabilitas (ROA) PT 
Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI). 

Uji Secara Simultan (Uji F)  
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. F tabel dapat dicari dengan tingkat 
signifikansi  = 0,05, df 1 = k-1, dan df 2 = n-k-1, dimana n = 28, k = 3, maka df 1 = 4-1 = 3, dan 
df 2 = 28 – 3- 1 = 24 diperoleh f tabel sebesar 3,01. Hasil perhitungan uji f dapat dilihat pada tabel 
4.8 berikut ini: 
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ANOVA
Model Sum of

Squares
df Mean

Square
F Sig.  

1 Regression 7.143 3 2.381 55.309 .000  
Residual 1.033 24 4.305E-02   

Total 8.176 27   
a  Predictors: (Constant), LDR, NIM, BOPO 
b  Dependent Variable: ROA 
 
Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan F hitung sebesar 55,309 dan F tabel sebesar 3,40 Dapat 
diketahui bahwa F hitung > F tabel (55,309 > 3,01) maka Ha diterima. Sedangkan nilai 
signifikansi dapat diketahui bahwa (sig f) < 5% (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasi (BOPO), risiko pasar (NIM), dan likuiditas (LDR) 
berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI).  
 
Analisis Koefisien Determinasi (R2)  
Analisis koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi tersebut 
dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 
 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .935 .874 .858 .2075 1.289  

a  Predictors: (Constant), LDR, NIM, BOPO 
b  Dependent Variable: ROA 
 
Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R2 (Adjust R square) sebesar 0,858. Jadi 
pengaruh variabel efisisien operasi (BOPO), risiko pasar (NIM) dan Likuiditas (LDR) 
terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) adalah sebesar 85,8%, 
sedangkan sisanya 14,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 
seperti nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pasar (NIM) secara parsial 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) 
periode 2009-2015 per quarter. Kemudian efisiensi operasi (BOPO) dan likuiditas (LDR) 
secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) PT Bank 
Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter. Berikut ini merupakan 
pembahasan mengenai penelitian ini, yaitu:  
1) Pengaruh Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa efisiensi operasi (BOPO) berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukan bahwa semakin kecil BOPO menunjukan 
semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber 
daya yang ada di perusahaan. Dengan luasnya jaringan pelayanan BRI berdampak signifikan pada 
pertumbuhan usaha dan peningkatan efisiensi. 
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Pengaruh Risiko Pasar (NIM) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa risiko pasar (NIM) berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan bunga bersih, 
yang merupakan selisih antara total biaya bunga dengan total pendapatan bunga mengakibatkan 
bertambahnya laba sebelum pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan profitabilitas 
(ROA). Fokus BRI dalam menyalurkan pinjaman kepada UMKM turut mendukung stabilnya 
komposisi pinjaman BRI sehingga segmen bisnis mikro tetap menjadi segmen dengan komposisi 
terbesar sehingga NIM terjaga diatas rata-rata. 
  
3) Pengaruh Likuiditas (LDR) terhadap Profitabilitas (ROA)  
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa likuiditas (LDR) berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak sesuai teori 
pada Bab II dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et. al. (2015) menunjukkan bahwa LDR 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini bisa terjadi karena kredit yang 
diberikan dipengaruhi tingkat kualitasnya, bila semakin tinggi kredit yang diberikan dan jika 
kredit tersebut mengakibatkan ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya. Maka, hal 
ini akan menghambat profit yang semestinya diperoleh karena bank harus memperbesar 
penyisihan untuk cadangan aktiva produktifnya, hal ini pada akhirnya akan mengurangi 
besarnya modal bank sehingga laba yang dihasilkan akan mengalami penurunan dan 
berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan  
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai efisien operasi (BOPO), risiko 
pasar (NIM), dan likuiditas (LDR) terhadap profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1) Efisiensi Operasi (BOPO) berdasarkan uji t pada  = 5% menunjukkan t hitung sebesar – 
12,734 dan t tabel sebesar 2,06390. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (12,734 > 
2,06390) dengan tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) yang berarti signifikan maka Ha diterima 
Kesimpulannya adalah efisiensi operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter.  
2) Risiko Pasar (NIM) berdasarkan uji t pada  = 5% menunjukkan t hitung sebesar 4,331 dan 
t tabel sebesar 2,06390. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (4,331 > 2,06390) dengan 
tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) maka  
Ha diterima. Kesimpulannya adalah risiko pasar (NIM) berpengaruh positif terhadap 
profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter.  
3) Likuiditas (LDR) berdasarkan uji t pada  = 5% menunjukkan t hitung sebesar -2,224 dan t 
tabel sebesar 2,06390. Dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel (2,224 > 2,06390) dengan 
tingkat signifikansi (0,036 < 0,05). maka Ha diterima. Kesimpulannya adalah likuiditas (LDR) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat Indonesia 
Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter.  
4) Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa F hitung (55,309) > F 
tabel (3,40) dengan signifikansi (0,000 < 0,05) maka  
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Ha diterima. Kesimpulannya adalah efisiensi operasi (BOPO), risiko pasar (NIM) dan 
likuiditas (LDR) secara simultan berpengaruh terhadap profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter.  
5) Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi operasi (BOPO), 
risiko pasar (NIM) dan likuiditas (LDR) terhadap profitablitas (ROA) PT Bank Rakyat 
Indonesia Tbk, (BRI) periode 2009-2015 per quarter, sebesar 85,8% sedangkan sisanya 14,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian seperti nilai tukar, inflasi, 
dan pertumbuhan ekonomi.  
 
Keterbatasan  
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 
bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik.  
1) Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal dan 3 variabel bebas untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas (ROA) perbankan.  
2) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, 
(BRI) periode 2009-2015 dengan menggunkan data per quarter laporan keuangan. Sehingga 
hasil ini belum dapat mengeneralisasikan hasil penelitian.  
 
Rekomendasi  
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:  
1) Bagi pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, (BRI) diharapkan mampu menjaga 
keseimbangan rasio -rasio keuangan yaitu BOPO, NIM, LDR dan ROA agar tetap terjaga 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.  (1) Menjaga kestabilan 
rasio ROA, BOPO, dan NIM pada posisi yang ideal dengan memaksimalkan pendapatan dari 
seluruh kegiatan operasional bank, serta dengan meminimalisasi biaya-biaya yang ada dalam 
kegiatan operasional sehingga mendapatakan profit yang diharapkan.  (2) Menjaga kestabilan 
rasio LDR di posisi yang ideal dengan memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan supaya 
tidak menjadi kredit yang bermasalah sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit 
yang disalurkan bagi bank.  
2) Bagi investor dan calon investor untuk menanamkan modal atau menyimpan dana, terlebih 
dahulu harus memperhatikan rasio-rasio yang dominan berpengaruh terhadap kesehatan bank. 
Sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja dari bank tersebut yang dapat meningkatkan 
return serta terhindar dari kerugian pada masa yang akan datang.  
3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel atau menggunakan variabel lain 
untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kemampuan 
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.  
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kandungan informasi arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi terhadap return saham. Data 
yang diperoleh berupa data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Adapun data tersebut 
berupa laporan keuangan tahun 2011-2014. Metode statistik yang digunakan adalah 
regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang bergabung di Jakarta Islamic Index (JII). Dengan menggunakan metode purposive
sampling diperoleh 15 perusahaan yang dapat dijadikan sampel. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) arus kas operasi, 
arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. Sedangkan secara parsial arus kas operasi berpengaruh secara 
signifikan terhadap return saham, arus kas investasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap return saham, arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
return saham dan laba akuntansi berpengaruh secara siginifikan terhadap return saham. 
 
Kata kunci: Return Saham, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan                

dan Laba Akuntansi. 
 
 

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian 
 Pasar modal (capital market)merupakan suatu wadah perantara atau intermediasi bagi 
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan menghimpun dana masyarakat yaitu 
dengan cara menerbitkan surat berharga seperti saham.Dewasa ini Pasar Modal Indonesia 
mengalami perkembanganserta banyaknya perusahaan go-publicyang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Faktor tersebut yang membuat para investor untuk lebih berhati-hati dalam 
menanamkan investasinya di beberapa perusahaan yang telah go-public.  
 Dalam berinvestasi para investor menginginkan investasinya dapat menghasilkan 
return yang tinggi serta rasa aman atas investasi tersebut. Diantara rasa aman itu adalah 
investor memperoleh informasi yang jelas, wajar dan tepat waktu, dimana informasi tersebut 
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berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor untuk membeli, menahan atau menjual 
sahamnya serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen tunai. 
 Pada dasarnya return yang akan diharapkan oleh investor atas investasinya dapat 
berupa capital gain, dividen, serta saham bonus yang diambil dari agio saham.Return yang 
diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis yaitu current
incomemerupakan keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti 
dividen, biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara dengan kas sehingga dapat diuangkan 
dengan cepat, dan capital gain/capital loss merupakan selisih laba/rugi yang dialami oleh 
pemegang saham. Jika harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham sebelumnya maka 
pemegang saham mengalami capital gain, akan tetapi apabila terjadi sebaliknya maka 
pemegang saham akan mengalami capital loss. 
 Berbagai sumber informasi yang digunakan para investor untuk melakukan analisis 
terhadap perusahaan target investasinya dapat bersifat historis maupun aktual. Pada umumnya 
investor menggunakan data-data historis dalam membuat suatu estimasi. Para investor 
memiliki ketergantungan pada laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai data 
keuangan perusahaan dan perkembangan perusahaan secara periodik.Pelaporan keuangan 
adalah salah satu wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya perusahaan 
kepada para pengguna laporan keuangan dalam periode tertentu. Penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja, serta perubahan posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar 
pemakai. 
 Laporan Arus Kas adalah salah satu laporan keuangan yang dapat dijadikan sebagai 
sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan khususnya untuk para investor dan 
kreditor. Investor menggunakan informasi laporan arus kas untuk menilai kinerja perusahaan. 
Laporan arus kas menyajikan ikhtisar secara terperinci mengenai semua arus kas masuk dan 
juga arus kas keluar serta sumber penggunaan kas selama suatu periode, sehingga membantu 
investor untuk menilai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan, dan kinerja keuangan 
secara keseluruhan. Dari laporan arus kas para investor juga dapat mengetahui kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kemampuan arus kas masa depan dan membandingkannya 
dengan kewajiban jangka panjang atau jangka pendek, termasuk kemungkinan pembayaran 
dividen dimasa yang akan datang. 
 Selain laporan arus kas, kinerja perusahaan yang juga mendapat perhatian investor dari 
laporan keuangan adalah laba.Laba atau keuntungan yang diperoleh setiap tahun dapat 
mencerminkan maju mundurnya suatu perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan dapat 
dijadikan petunjuk investasi dan juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh 
investor.Dua ukuran kinerja akuntansi keuangan, yaitu arus kas dan laba harus dapat 
meyakinkan investor dan menjadi fokus perhatian mereka dalam melakukan keputusan. 
 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas serta hasil penelitian-penelitian terdahulu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi terhadap return saham (capital gain/loss). 
Dengan demikian penelitian ini diberi judul“Pengaruh Kandungan Informasi Arus Kas 
Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan Laba Akuntansi terhadap Return
Saham (Capital Gain/Loss). Studipada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 
Index (JII) Tahun 2011-2014”. 
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Perumusan Masalah 
1. Apakah arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital

gain/loss)? 
2. Apakah arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

(capital gain/loss)? 
3. Apakah arus kaspendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

(capital gain/loss)? 
4. Apakah laba akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital

gain/loss)? 
5. Apakah arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba akuntansi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham (capital gain/loss)? 
 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji pengaruh antara arus kas operasi terhadap return saham (capital

gain/loss). 
2. Untuk menguji pengaruh antara arus kas investasi terhadap return saham (capital

gain/loss). 
3. Untuk menguji pengaruh antara arus kas pendanaan terhadap return saham (capital

gain/loss). 
4. Untuk menguji pengaruh antara laba akuntansi terhadap return saham (capital

gain/loss). 
5. Untuk menguji pengaruh antara arus kasoperasi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan, dan laba akuntansi terhadap return saham (capital gain/loss). 
 
 

II. LANDASAN TEORI 
Pengertian Laporan Keuangan 
 Menururt Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas, dan Themin 
Suwardy (2012:2) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Jilid I menjelaskan bahwa laporan 
keuangan adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil 
aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, 
kreditor, dan agen regulator. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang 
dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan, seperti apakah akan melakukan investasi 
dalam atau meminjamkan uang kepada perusahaan. 
 Dari pengertian diatas laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang 
dibebankan kepada manajemen. Laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, 
terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, penyusunan nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan 
bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, 
tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. 
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Tujuan Laporan Keuangan 
Menurut Rudianto (2012:20) dalam bukunya yang berjudul PengantarAkuntansi Konsep 

& Teknik Penyusunan Laporan Keuangan menjelaskan bahwa secara umum, tujuan laporan 
keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta 
laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Walaupun satu 
badanusaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara 
umum laporan keuangan disusun dengan tujuan yang sama.  

Adapun tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 adalah untuk memberikan 
informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka pembuatan keputusan ekonomi, serta 
menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber 
daya yang dipercayakan kepada mereka (SAK:2012). 

 
Jenis Laporan Keuangan 
 Menurut PSAK No. 1 paragraf 11 laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan 
posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 
catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif 
(SAK:2012). 
1. Laporan Posisi Keuangan 
 Laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang 
dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh (Rudianto, 
2012:18). Dalam laporan posisi keuangan terdapat tiga komponen yaitu harta, kewajiban, dan 
modal. 
2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

Laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun 
(Rudianto, 2012:17). Laporan laba rugi komprehensif melaporkan seluruh hasil dan biaya 
untuk mendapatkan hasil, dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu. Semua pos 
penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode dimasukkan ke dalam laporan laba 
rugi komprehensif. 
3. Laporan Perubahan Ekuitas 
 Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos 
pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, 
pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode 
tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) 
jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode 
tersebut (SAK ETAP, 2013:21). 
4. Laporan Arus Kas 
 Laporan arus kas memuat sumber dan pengeluaran atas kas dan setara kasperusahaan 
selama satu periode tertentu. Laporan arus kas ini terdiri atas tiga komponen yaitu arus kas 
dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. 
Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan 
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mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan 
(SAK ETAP, 2013:23). Tujuan dari penyajian laporan arus kas adalah untuk memberikan 
informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu 
perusahaan pada satu periode tertentu. 
 
5. Catatan atas Laporan Keuangan 
 Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang 
disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 
pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis 
sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke 
informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan (SAK ETAP, 2013:27). 
6. Laporan Posisi Keuangan pada Awal Periode Komparatif 
 Laporan ini disajikan ketika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif 
(menyajikan kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos 
dalam laporan keuangannya (Rudianto, 2012:20). 
 
Pengertian Laporan Arus Kas 
 Martani Dwi, Sylvia Veronica NPS., Ratna Wardhani, Aria Farahmita, dan Edward 
Tanujaya (2012) mendefinisikan laporan arus kas sebagai laporan yang menyajikan informasi 
tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode 
tertentu.  
 Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih 
kas dari kegiatan operasi, investasi, serta pembiayaan perusahaan selama suatu periode, dalam 
bentuk yang dapat merekonsiliasi saldo kas awal dan akhir (Kieso, 2011:1242). 
 Laporan arus kas adalah laporan keuangan yangmelaporkan arus kas masuk dan arus kas 
keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu (Warren, 2010:262). 

Sedangkandalam PSAK No.2 dijelaskan bahwa laporan arus kas adalah laporan yang 
menginformasikan arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas (SAK:2012). 

 
Tujuan Laporan Arus Kas 
 Dari laporan arus kas para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi 
historis mengenai perubahan kas dan setara kas seperti sumber dari mana kas berasal, berapa 
banyak kas yang digunakan dan berapa perubahan saldo kas selama suatu periode tertentu. 
Menurut Donald E. Kieso, Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield (2011:1242) tujuan utama 
dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan 
pengeluaran kas entitas selama suatu periode, sedangkan tujuan lainnya adalah untuk 
menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut 
atas dasar kas. 
 Selain itu menurut Martani et al. (2012) menjelaskan bahwa laporan arus kas 
memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna lain laporan 
keuangan, yang bertujuan sebagai berikut: 

1) Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan 
kepastian dalam menghasilkannya. 
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2) Mengevaluasi struktur keuangan entitas (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 
kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. 

3) Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas 
neto dari kegiatan operasi (akrual). Analisis perbedaan ini sering kali dapat membantu 
dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. 

4) Membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda, karena arus kas neto dari 
laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan 
pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam 
menentukan laba rugi entitas. 

5) Memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan 
membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. 

 
Klasifikasi Arus Kas 
 Penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode diklasifikasikan berdasarkan 
aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Dalam PSAK No. 2 paragraf 10 (SAK:2012) 
dijelaskan bahwa perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi 
menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk 
menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap 
jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi 
hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Sehingga total arus kas bersih dari masing-
masing aktivitas arus kas akan menghasilkan kenaikan atau penurunan kas bersih dalam suatu 
periode tertentu. Karakteristik dan peristiwa dari masing-masing aktivitas arus kas tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Arus kas dari aktivitas operasi 
 Dalam sebuah perusahaan arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang 
paling penting karena berkaitan dengan aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi 
umumnya disajikan paling pertama. Arus kas dari aktivitas operasi melibatkan pengaruh kas 
dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih, seperti penerimaan dari penjualan 
barang dan jasa, serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untukmemperoleh 
persediaan serta membayar beban (Kieso, 2011:1243). 
 Menurut PSAK No. 2 paragraf 12 (SAK:2012) jumlah arus kas yang berasal dari 
aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat 
menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 
perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 
pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan 
informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 
 PSAK No. 2 paragraf 13 (SAK:2012) juga menjelaskan arus kas dari aktivitas operasi 
terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, 
arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 
penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 

1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. 
2) Penerimaan dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain. 
3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. 
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4) Pembayaran kas kepada karyawan. 
5) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, 

klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. 
6) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika 

dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan 
investasi. 

7) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi 
usaha dan perdagangan. 

2. Arus kas dari aktivitas investasi 
 Arus kas dari aktivitas investasi pada umumnya berasal dari aktivitas perolehan dan 
pelepasan aktiva tetap, investasi, serta penerimaan dan penagihan pinjaman dari perusahaan 
lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi 
dalam aset nonlancar. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian 
aset tetap, seperti peralatan dan gedung (Warren, 2010:263).
 Menurut PSAK No. 2 paragraf 15 (SAK:2012) pengungkapan terpisah arus kas yang 
berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan 
pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan 
pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas 
investasi adalah: 

1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka 
panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisisasi dan aset tetap yang 
dibangun sendiri. 

2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak 
berwujud dan aset jangka panjang lainnya. 

3) Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. 
4) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya 

(kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan). 
5) Pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward contracts,option 

contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan 
perdagangan (dealing or trading), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan 
sebagai aktivitas pendanaan.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan 
 Arus kas dari aktivitas pendanaan pada umumnya berasal dari transaksi-transaksi yang 
mempengaruhi akun kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Arus kas dari aktivitas 
pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham serta mencakup (a) 
perolehan kas dari kreditor dan pembayaran kembali pinjaman, serta (b) perolehan modal dari 
pemilik dan pemberian tingkat pengembalian atas, dan pengembalian dari, investasinya 
(Kieso, 2011:1243).

Menurut PSAK No. 2 paragraf 16 (SAK:2012) pengungkapan terpisah arus kas yang 
berasal dari aktivitas pendanaan adalah penting karena berguna untuk meprediksi klaim atas 
arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal 
dari aktivitas pendanaan adalah:

1) Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. 
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2) Pembayaran kas kepada  para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham 
perusahaan. 

3) Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. 
4) Pelunasan pinjaman. 
5) Pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease). 

Manfaat Laporan Arus Kas 
Informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, kreditor, dan pihak 

lainnya menilai hal-hal berikut: 
1) Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Dengan memeriksa 

hubungan antara pos-pos seperti penjualan dan arus kas bersih dari kegiatan operasi, 
atau arus kas bersih dari kegiatan operasi serta kenaikan atau penurunan kas, maka 
dimungkinkan untuk membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu, dan 
ketidakpastian arus kas di masa depan, dibandingkan dengan menggunakan data dasar 
akrual. 

2) Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Laporan 
arus kas menunjukkan bagaimana kas digunakan dan dari mana kas itu berasal. 
Karyawan, kreditor, pemegang saham, dan pelanggan memiliki kepentingan dengan 
laporan ini karena menunjukkan arus kas yang terjadi dalam perusahaan. 

3) Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Para 
pembaca laporan keuangan akan mendapatkan manfaat dengan mengetahui penyebab 
perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi sehingga mereka 
dapat menilai realibilitas angka laba itu. 

4) Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan nonkas selama suatu 
periode. Dengan memeriksa kegiatan investasi perusahaan (pembelian dan penjualan 
aktiva selain dari produknya) dan kegiatan pembiayaannya (peminjaman dan pelunasan 
pinjaman, investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik), seorang pembaca 
laporan keuangan dapat memahami dengan lebih baik mengapa aktiva dan kewajiban 
bertambah atau berkurang selama suatu periode. 

 
Penyajian Laporan Arus Kas 
 Laporan arus kas yang disajikan oleh perusahaan merupakan bagian dari laporan 
keuangan tahunannya. Untuk menentukan dan menyajikan arus kas bersih dari aktivitas 
operasi, investasi dan pendanaan dapat menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu metode 
langsung (Direct Method) dan metode tidak langsung (Indirect Method). 
1. Metode Langsung 
 Metode langsung adalah metode yang sederhana, yang hanya terdiri atas arus kas 
operasi yang dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
Dengan metode ini, kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto 
diungkapkan. Metode langsung pada dasarnya merupakan laporan laba rugi berbasis tunai atau 
kas yang menunjukkan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara ringkas. 
 Pada metode langsung, rekening penghasilan dan biaya yang dilaporkan dengan basis 
akrual dikonversikan menjadi penghasilan dan biaya dengan basis kas. Arus kas operasi ini 
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dihitung dari jumlah pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya), disesuaikan dengan 
perubahan rekening aktiva atau utang lancar yang berkaitan. 
 Keunggulan utama dari metode langsung adalah bahwa metode ini menyajikan 
penerimaan dan pembayaran kas operasi. Yaitu, metode langsung lebih konsisten dengan 
tujuan laporan arus kas untuk menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran 
kas dibandingkan dengan metode tidak langsung, yang tidak melaporkan penerimaan kas dan 
pembayaran kas operasi (Kieso, 2011:1263). 
2. Metode Tidak Langsung 
 Dalam metode ini, arus kas dilaporkan mulai dari laba bersih dan menyesuaikannya 
untuk pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan 
kata lain, laba bersih akrual disesuaikan untuk menentukan jumlah bersih arus kas dari 
kegiatan operasi (Warren, 2010:265). Laporan arus kas metode tidak langsung dimulai dengan 
laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, dan menyesuaikan nilai akrual ini untuk 
setiap hal yang tidak mempengaruhi arus kas. Penyesuaian yang dilakukan tercakup dalam 
tiga hal yaitu: 

1) Penyesuaian untuk perubahan-perubahan dalam aktiva dan kewajiban lancar yang 
mengindikasikan sumber-sumber pendapatan dan beban-beban non kas. 

2) Pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk dan arus kas keluar. 
3) Keuntungan dan kerugian karena aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. 

 Menurut Kieso (2011:1264) keunggulan utama dari metode tidak langsung adalah 
bahwa metode ini berfokus pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari 
kegiatan operasi. Yaitu, metode tidak langsung memberikan hubungan yang bermanfaat antara 
laporan arus kas dan laporan laba rugi serta neraca. 
 Perbedaan metode langsung dan tidak langsung dalam laporan arus kas sebenarnya tidak 
terlalu signifikan. Pilihan untuk menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung 
hanya mempengaruhi bagian aktivitas operasi. Sedang bagian aktivitas investasi dan 
pendanaan persis sama, apapun metode yang digunakan untuk melaporkan arus kas dari 
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 
Akrual, Laba dan Arus Kas

Laba biasanya tidak sama dengan arus kas bersih, kecuali sepanjang hidup perusahaan. 
Karena akuntansi akrual menghasilkan angka yang berbeda dari akuntansi arus kas, dan 
seperti diketahui bahwa arus kas penting dalam pengambilan keputusan, diperlukan pelaporan 
atas kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar bagi 
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah selama suatu periode 
tertentu (Ma’aruf, 2006). 
 Beberapa fakta mengenai logika dan bukti mengenai akrual, laba dan arus kas adalah 
sebagai berikut: 

1) Akuntansi (laba) akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Baik secara 
konseptual maupun praktis, laba akrual lebih relevan bila dibandingkan arus kas dalam 
mengukur kondisi keuangan dan kinerja serta dalam penilaian. Ini mengandung arti 
bahwa arus kas kini kurang relevan dibandingkan dengan laba saat ini. 
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2) Arus kas lebih andal dibandingkan dengan akrual disarankan arus kas dapat menjadi 
pelengkap atas akrual, tetapi harus diingat bahwa arus kas lebih mudah diubah 
dibandingkan laba. 

3) Angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Adanya metode 
akuntansi alternatif serta manajemen laba mengurangi sifat dapat dibandingkan dan 
konsistensi angka akuntansi akrual. Juga aturan akuntansi yang berubah-ubah serta 
kesalahan estimasi dapat menyebabkan distorsi akuntansi. 

4) Nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. 
 Beberapa keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Keunggulannya adalah bahwa laba 
akuntansi bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi, dapat diuji 
kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta akrual yang didukung bukti 
obyektif, memenuhi kriteria konservatisme artinya laba akuntansi tidak mengakui perubahan 
nilai tetapi hanya mengakui laba yang direalisasi, masih dipandang bermanfaat untuk tujuan 
pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen. 
 
Return Saham 
 Pada dasarnya, return saham yang akan didapat oleh investor pada investasi yang 
ditanamkannya pada perusahaan melalui instrumen saham terdiri dari dua, yaitu capital
gain/loss dan dividen tunai.Return bagi pemegang saham bisa berupa penerimaan dividen 
tunai ataupun adanya perubahan harga saham pada suatu periode (capital gain/loss). 
 Capital gain/loss didapat dari perhitungan selisih harga saham pada periode t dengan 
harga saham pada periode t-1. Apabila harga saham sekarang lebih tinggi daripada harga 
saham pada saat pembelian maka pemilik saham akan memperoleh capital gain, namun 
sebaliknya jika harga saham sekarang lebih kecil daripada harga saham pada saat pembelian 
maka pemilik saham akan mengalami kerugian (capital loss).  
 Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil yang diperoleh 
dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode 
sebelumnya dengan mengabaikan dividen, maka perhitungan saham (capital gain/loss) dapat 
dirumuskan dalam persamaan di bawah ini: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Rt= Return saham pada periode t 
Pt      = Harga saham pada periode t 
Pt – 1 = Harga saham pada periode t – 1 

 

Rt   =   Pt – Pt - 1 

Pt-1 
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 Return saham adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh dari suatu 
investasi, dalam hal ini investasi saham. Return yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
return realisasi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis (Maria Ulfah, 2010). 
 

Model Penelitian 
Pengaruh X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y 

 

       
       
       
           

      H1 
       

       
      H2 
       

      H3 
        

      H4       
       

      H5 

Perumusan Hipotesis 
 Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 :Arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap returnsaham (capital gain/loss). 
H2 :Arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 
H3 :Arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap returnsaham (capital gain/loss). 
H4 :Laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 
H5 :Arus kasoperasi, arus kasinvestasi, arus kaspendanaan, dan laba akuntansi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 
 

Arus KasOperasi 

(X1) 

Arus KasInvestasi 

(X2) 

Arus Kas Pendanaan 

(X3) 

Laba Akuntansi 

(X4) 

Return Saham 

 (Capital Gain/Loss) 

(Y) 
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 (Capital Gain/Loss) 

(Y) 
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III.METODE PENELITIAN 
Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi laporan 
keuangan (auditan) tahunan berupa laporan arus kas dan laporan laba rugi komprehensifyang 
diperoleh dari database dan website Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Horizon Waktu 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi time series yang merupakan studi yang 
lebih menekankan pada data penelitian yang berupa rentetan waktu yaitu periode2011 sampai 
dengan periode2014. 
 
Unit Analisis Data 
 Unit analisis data dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergabung di 
Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2011-2014. 
 
Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
1. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang diperoleh dari berbagai 
sumber terpercaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Laporan keuangan perusahaan yang bergabung di Jakarta Islamic Index (JII) yang 
telah diaudit berupa Laporan Arus Kas yang didapat dari database BEI atau website 
BEI. 

2) Laporan keuangan perusahaan yang bergabung di Jakarta Islamic Index (JII)yang telah 
diaudit berupa Laporan Laba Rugi Komprehensif yang didapat dari database BEI atau 
website BEI. 

 Selain data yang telah disebut di atas, penulis juga menggunakan data kepustakaan yang 
berkaitan dengan judul skripsi untuk mendukung penelitian antara lain jurnal-jurnal, buku-
buku, dan artikel-artikel baik yang berasal dari media cetak maupun website. 
2. MetodePemilihan Data 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling dalam 
menentukan sampel yang akan diteliti. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:126).Penggunaan metode pengambilan sampel 
ini dimaksudkan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria dan 
memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan 
dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1) Perusahaan yang tercatat dalam daftar perusahaan di Jakarta Islamic Index (JII) 
berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

2) Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut untuk tahun 2011-2014 
yang telah diaudit dengan menggunakan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember. 

3) Informasi laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 
4) Menerbitkan laporan keuangan khususnya laporan arus kas berturut-turut untuk 

laporan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

 
29-41



 
 

 
     JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         

[Vol. 16 No. 2 Januari 2017] 
 
 

 

5) Menerbitkan laporan keuangan khususnya laporan laba rugi komprehensifberturut-
turut untuk laporan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

Variabel dan Pengukuran 
Berdasarkan permasalahan dan hipotesis, maka variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan dalam dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel 
independen terdiri dari arus kas operasi (X1), arus kas investasi (X2), arus kaspendanaan (X3), 
dan laba akuntansi (X4). Dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
return saham (capital gain/loss) (Y). 
 
Metode Statistik untuk Analisis Data 
 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Metode analisis data ini dibantu dengan 
menggunakan program SPSS versi 22.0.Bentuk pengujian yang dipakai adalah: 
1. Statistik Deskriptif 
 (Ghazali, 2013:19) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 
yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 
range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 
2. Uji Asumsi Klasik 

1)Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi linear  yaitu dengan melihat nilai (1) tolerance 
dan lawannya (2) variance inflationfactor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.Nilai 
cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 
tolerance  0.10 atau sama dengan nilai VIF  10 (Ghazali, 2013:105-106). 

2)Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 
pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjangan waktu 
berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 
tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah 
regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghazali, 2013:110). 

3)Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.Model 
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(Ghazali, 2013:139). Dalam analisis memiliki dasar yaitu: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi 
heteroskedasitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 
pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Pada prinsipnya normalitas dapat 
dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau 
dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan 
adalah: 
1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal 
atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 
tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 
 Metode regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui keeratan hubungan yang 
ada diantara kedua variabel. Metode regresi linear ini juga dapat digunakan untuk peramalan 
dengan menggunakan data berkala (time series). Regresi linear berganda ini menggunakan 
tingkat keyakinan (siginifikansi) sebesar  = 5%. 
 Berdasarkan hubungan antara variabel arus kas operasi (X1), arus kasinvestasi (X2), arus 
kaspendanaan (X3), laba akuntansi (X4), dan return saham (capitalgain/loss) (Y), maka akan 
digunakan model analisa regresi linear sebagai berikut: 

   Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ � 
Keterangan : 
a =  Konstanta 
b1 =  Koefisien regresi arus kas operasi 
b2 =  Koefisien regresi arus kas investasi 
b3 =  Koefisien regresi arus kas pendanaan 
b4 =  Koefisien regresi laba akuntansi 
Y =  Return saham (Capital Gain/Loss) 
X1 =  Arus kasoperasi 
X2 =  Arus kas investasi 
X3 =  Arus kas pendanaan 
X4 =  Laba akuntansi 
� =  Standar error 
 

4. Uji Hipotesis 
1)Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 
antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 
2013:97). 
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2)Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen (Ghazali, 2013:98). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah dengan 
membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi 
atau p-value dari hasil uji statistik dengan nilai signifikan yang ditentukan, dalam 
penelitian ini ditetapkan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5%.  

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusanadalah sebagai berikut:
1) Apabila nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung lebih 

kecil dari t tabel, makaHa ditolak dan ini berarti variabel independen atau variabel 
bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau 
variabel terikat.

2) Apabila nilai signifikansi atau p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih 
besar dari t tabel, maka Ha diterima dan ini berarti variabel independen atau variabel 
bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau 
variabel terikat.

3)Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghazali, 2013:98).Dasar 
pengambilan keputusan dalam uji F adalah dengan membandingkan F hitung dengan F 
tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansi atau p-value dari hasil uji statistik 
dengan nilai signifikan yang ditentukan, dalam penelitian ini ditetapkan nilai signifikan 
sebesar 0,05 atau 5%.  

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
1) Apabila nilai signifkansi atau p-value lebih besar dari0,05 dan nilai F hitung lebih 

kecil dari F tabel, makaHa ditolak dan ini berartisemua variabel independen atau 
variabel bebassecara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau 
variabel terikat. 

2) Apabila nilai signifikansi atau p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih 
besar dari F tabel, maka Ha diterima dan ini berarti semua variabel independen atau 
variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel 
terikat. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Hasil Statistik Deskriptif 

 Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean dan standar 
deviasi sebagai berikut:
1) Minimum, untuk nilai arus kas operasi terendah sebesar -2.078.824.228.757 yang diperoleh 

dari PT Lippo Karawaci Tbk. pada tahun 2013, arus kas investasi terendah sebesar -
14.748.000.000.000 diperoleh dari PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 
2014, arus kas pendanaan terendah sebesar -15.539.000.000.000 diperoleh dari PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2011, laba akuntansi terendah terjadi 
pada tahun 2011 diperoleh dari PT Alam Sutera Realty Tbk. sebesar 602.736.609.457 dan 
nilai return saham terendah diperoleh dari PT Astra International Tbk. pada tahun 2012 
sebesar -89,80%.

2) Maksimum, nilai arus kas operasi tertinggi sebesar 27.941.000.000.000 diperoleh dari 
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2012, arus kas investasi tertinggi 
sebesar 1.676.265.646.000  diperoleh dari PT AKR Corporindo Tbk. pada tahun 2011, nilai 
arus kas pendanaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6.790.594.000.000 diperoleh 
dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. sedangkan nilai laba akuntansi tertinggi diperoleh 
dari PT Astra International Tbk. sebesar 22.742.000.000.000 pada tahun 2012 dan return 
saham tertinggi sebesar 74,86% diperoleh dari PT AKR Corporindo Tbk. pada tahun 2011.

3) Mean, untuk nilai arus kas operasi sebesar 5.415.710.249.642, arus kas investasi sebesar 
-3.574.672.330.605,53, sedangkan untuk arus kas pendanaan sebesar -
1.298.422.267.448,78, laba akuntansi sebesar 5.082.452.948.303,07 dan return saham 
sebesar 67,66%.

4) Standar Deviasi,untuk arus kas operasi sebesar 6.784.697.326.030,730, arus kas 
investasi sebesar 3.778.043.519.705,902, arus kas pendanaan sebesar 
3.897.406.507.140,497, laba akuntansi sebesar 6.332.037.679.819,279 dan return saham 
sebesar 0,3331206.
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Uji Multikolinearitas 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,027 ,061  ,444 ,659   

ARUS KAS 
OPERASI ,052 ,023 ,262 2,248 ,029 ,963 1,038 

ARUS KAS 
INVESTASI ,056 ,026 ,253 2,166 ,035 ,957 1,045 

ARUS KAS 
PENDANAAN -,044 ,022 -,231 -1,973 ,054 ,952 1,051 

LABA 
AKUNTANSI ,067 ,032 ,246 2,119 ,039 ,970 1,031 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 
Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0)

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai Tolerance 
tidak kurang 0.10 dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) tidak lebih dari 10. Analisis ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas terhadap variabel penelitian. 
Sehingga layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. 
 
Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 ,531a ,282 ,230 ,2128206 1,817 
a. Predictors: (Constant), LABA AKUNTANSI, ARUS KAS PENDANAAN, ARUS KAS 
OPERASI, ARUS KAS INVESTASI 
b. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

   Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 
 
 Berdasarkan tabel diatas didapat nilai dW yangdihasilkan dari model regresi adalah 
1,817 dengan taraf signifikan 0,05. Jika dibandingkan dengandW tabel dengan menggunakan 
taraf signifikan 5%, jumlah sampel 60 (n), dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka 
diperoleh nilai dW tabel dengan dL=1,4443 dan dU=1,7274. Oleh karena nilai dW1,817 lebih 
besar dari dU=1,7274 dan kurang dari 4-dU=2,2726 (4-1,7274), maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi linear berganda ini dan terbebas dari asumsi 
klasik statistik autokorelasi sehingga model ini layak untuk digunakan. 
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Uji Heteroskedastisitas 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
   Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 
  
 Gambar diatas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola 
tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak 
terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi return 
saham berdasarkan masukan atas variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 
pendanaan dan laba akuntansi. 
 
Uji Normalitas 

Hasil Uji Normalitas 

     Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0)
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 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal (mengikuti pada wilayah garis linear). Hal ini menunjukkan 
bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak 
dipakai untuk memprediksi variabel dependen return saham berdasarkan masukan variabel 
independen yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,027 ,061  ,444 ,659 

ARUS KAS OPERASI ,052 ,023 ,262 2,248 ,029 
ARUS KAS INVESTASI ,056 ,026 ,253 2,166 ,035 
ARUS KAS PENDANAAN -,044 ,022 -,231 -1,973 ,054 
LABA AKUNTANSI ,067 ,032 ,246 2,119 ,039 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 
Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 

 Dari output diatas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,027 + 0,052 X1+ 0,056 X2– 0,044 X3+ 0,067 X4 
 Persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,027 hal ini berarti jika 
variabel arus kas operasi (X1), arus kas investasi (X2), arus kas pendanaan (X3) dan laba 
akuntansi (X4) nilainya adalah 0, maka return saham (capital gain/loss) (Y) nilainya adalah 
0,027. 
 Koefisien regresi pada variabel arus kas operasi (X1) sebesar 0,052, hal ini berarti jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan arus kas operasi mengalami kenaikan1%, 
makareturn saham (capital gain/loss) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,052. 
 Koefisien regresi pada variabel arus kas investasi (X2) sebesar 0,056, hal ini berarti jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan arus kas investasi mengalami kenaikan 1%, 
makareturn saham (capital gain/loss) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,056. 
 Koefisien regresi pada variabel arus kas pendanaan (X3)bertanda negatif sebesar -0,044, 
hal ini berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan arus kas pendanaan mengalami 
kenaikan 1%, maka return saham (capital gain/loss) (Y) akan mengalami penurunan sebesar -
0,044. 
 Koefisien regresi pada variabel laba akuntansi (X4) sebesar 0,067, hal ini berarti jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan laba akuntansi mengalami kenaikan 1%, maka 
return saham (capital gain/loss) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,067. 
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Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,531a ,282 ,230 ,2128206

a. Predictors: (Constant), LABA AKUNTANSI, ARUS KAS PENDANAAN, ARUS 
KAS OPERASI, ARUS KAS INVESTASI 

   Sumber: Data diolah (output SPSS 22) 
 Berdasarkan tabeldiatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien Adjusted R Square yang 
dihasilkan oleh variabel-variabel independen sebesar 0,230.Hal ini berarti bahwa 23% variabel 
dependen return saham (capital gain/loss) dijelaskan oleh variabel arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi, dan sisanya sebesar 77% (100% - 23%) 
dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Hasil Uji t Statistik 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,027 ,061  ,444 ,659 

ARUS KAS OPERASI ,052 ,023 ,262 2,248 ,029 
ARUS KAS INVESTASI ,056 ,026 ,253 2,166 ,035 
ARUS KAS PENDANAAN -,044 ,022 -,231 -1,973 ,054 
LABA AKUNTANSI ,067 ,032 ,246 2,119 ,039 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 
Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 

1. Pengaruh arus kas operasi terhadap return saham (capital gain/loss) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel arus kas operasi memiliki nilai signifikansi 
atau p-valuesebesar 0,029dengan nilai t hitung sebesar 2,248. Karena nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (0,029 < 0,05) dan nilai t hitunglebih besar dari t tabel(2,248 > 
1,67303). Berartiarus kas operasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadapreturn 
saham(capital gain/loss) (Y). 

2. Pengaruh arus kas investasi terhadap return saham (capital gain/loss) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel arus kas investasi memiliki nilai signifikansi 
atau p-valuesebesar 0,035 dengan nilai t hitung sebesar 2,166. Karena nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (0,035< 0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,166> 
1,67303). Berarti arus kas investasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap return 
saham (capital gain/loss) (Y). 

3. Pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham (capital gain/loss) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel arus kas pendanaan memiliki nilai 
signifikansi atau p-valuesebesar 0,054 dengan nilai t hitung sebesar -1,973. Karena nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,054> 0,05) dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (-
1,973< 1,67303). Berarti arus kas pendanaan (X3) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadapreturn saham (capital gain/loss) (Y). 

4. Pengaruh laba akuntansi terhadap return saham (capital gain/loss) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel laba akuntansi memiliki nilai signifikansi 
atau p-value sebesar 0,039 dengan nilai t hitung sebesar 2,119. Karena nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 (0,039 < 0,05) dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,119 > 
1,67303).  Berarti laba akuntansi (X4) berpengaruh secara signifikan terhadapreturn saham 
(capital gain/loss)(Y). 

 
Uji Signifkansi Simultan (Uji Statistik F) 

Hasil Uji F Statistik 
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,977 4 ,244 5,395 ,001b 

Residual 2,491 55 ,045   
Total 3,468 59    

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 
b. Predictors: (Constant), LABA AKUNTANSI, ARUS KAS PENDANAAN, ARUS KAS 
OPERASI, ARUS KAS INVESTASI 
 

Sumber: Data diolah (output SPSS 22.0) 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau p-valuesebesar 0,001 
dengan nilai F hitung sebesar 5,395.Oleh karena nilai signifikansi atau p-value lebih kecil 
dari0,05  (0,001< 0,05) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel (5,395 >2,54), ini berarti 
bahwa variabel independen yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan 
laba akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap return 
saham (capital gain/loss). 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi, arus kas investasi, 
arus kas pendanaan dan laba akuntansi terhadap return saham (capital gain/loss). Data yang 
diambil berdasarkan dari hasil laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di JakartaIslamic
Index (JII) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan pada data yang telah 
dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1) Arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 

Hal ini terlihat dari nilai signifikansi atau p-value variabel arus kas operasi pada uji t 
sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05 (0,029< 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,248 yang 
lebih besar dari t tabel (2,248 > 1,67303). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama 
dalam penelitian yaitu arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham 
(capital gain/loss) terbukti. 
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2) Arus kas investasiberpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 
Hal ini terlihat dari nilai signifikansi atau p-value variabel arus kas investasi pada uji t 
sebesar 0,035 yang lebih kecil dari 0,05 (0,035 < 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,166 
yang lebih besar dari t tabel (2,166> 1,67303). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua 
dalam penelitian yaitu arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap return saham 
(capital gain/loss) terbukti. 

3) Arus kas pendanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital
gain/loss).Hal ini terlihat dari nilai signifikansi atau p-value variabel arus kas pendanaan 
pada uji t sebesar 0,054 yang lebih besar dari 0,05 (0,054 > 0,05) dan nilai t hitung sebesar 
-1,973 yang lebih kecil dari t tabel (-1,973< 1,67303). Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
ketiga dalam penelitian yaitu arus kas pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return 
saham (capital gain/loss) tidak terbukti. 

4) Laba akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham (capital gain/loss). 
Hal ini terlihat dari nilai signifikansi atau p-value variabel laba akuntansi pada uji t sebesar 
0,039 yang lebih kecil dari 0,05 (0,039< 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,119 yang lebih 
besar dari t tabel (2,119> 1,67303).  Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam 
penelitian yaitu laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham (capital
gain/loss) terbukti. 

5) Arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapreturn saham (capital gain/loss).Hal ini 
terlihat dari nilai signifikansi atau p-value variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus 
kas pendanaan dan laba akuntansi pada uji F sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 
(0,001< 0,05) dan nilai F hitung sebesar 5,395 yang lebih besar dari F tabel (5,395 > 2,54). 
Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian yaitu arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap return saham (capital gain/loss) terbukti. 

 
Saran 
 Berdasarkan padaanalisis serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang 
dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1) Bagi investor yang menanamkan modal di suatu perusahaan, sebaiknya investor tidak 

hanya menganalisis kinerja perusahaan melalui laporan keuangan, tetapi memperhatikan 
juga kondisi ekonomi makro dalam suatu negara seperti meningkatnya harga-harga secara 
umum, menurunnya nilai mata uang dan inflasi yang juga akan mempengaruhi return 
saham.Karena pada dasarnya menganalis kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi makro 
memiliki hubungan yang saling berkaitan terutama pada aktivitas yang dilakukan 
perusahaan dalam perdagangan saham. Jika kondisi ekonomi makro sedang mengalami 
penurunan atau perlambatan, sebaiknya investor harus cermat memilih perusahaan yang 
dapat terus beroperasi walaupun kondisi ekonomi makro sedang menurun. 

2) Bagi penelitian selanjutnya sebaiknyamenambah periode penelitian agar hasil penelitian 
lebih dapat menjelaskan hubungan pengaruh dan keakuratan dari arus kas operasi, arus kas 
investasi, arus kas pendanaan dan laba akuntansi terhadap return saham.Penelitian 
selanjutnya diharapkan juga dapat menambah variabel lain misalnya dengan menganalisis 
faktor fundamental seperti rasio keuangan, karakteristik industri, size perusahaan, inflasi, 
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nilai mata uang, tingkat suku bunga terhadap return saham (capital gain/loss) dan 
melakukan penelitianpada  sektor industri yang lain agar mendapatkan hasil yang 
komprehensif dari penelitian yang dilakukan. 
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The main branch of a credit union may be located in one community, while its branches may 
appear in many other communities. The available data attributed all the credit union 
characteristics to the community of the main branch hence this data was of little use to this 
study. Efforts to contact individual credit unions were also fruitless as most credit unions were 
in the middle of upgrading their banking system and could not be available to participate in 
the study.
Finally, we resorted to the presence or absence of credit unions in the community to represent 
credit union activity. Even with this level of data we faced some problems in collecting it from 
some of the provincial centrals. Two of the centrals referred us to the public websites where 
we manually recorded the location of credit unions by postal codes. The problem with using 
websites was they reflected the current locations of credit unions (for the two provinces) not 
the desired 1996 locations as with the five other provinces. Considering the large number of 
credit union mergers that have occurred in the last few years this might not be representative 
of the initial year (1996) measures necessary to avoid direct endogeineity.   

Estimation
We employ a staged estimation process beginning with the most parsimonious cross sectional 
growth specification model. This staged estimation is used to assess whether potential 
multicollinearity and endogeneity are affecting the key results. The initial parsimonious model 
includes only the presence or absence credit union dummy and the variables that are clearly 
exogenous. The latter are the geographic vector (distance variables), the amenity vector 
(natural amenity variables) and the provincial fixed effects. The initial stages of estimation 
ideally avoid any endogeneity concerns because the variables are exogenous. We 
acknowledge the fact that the credit union dummy for two provinces reflects the 2009 
situation. If there has been a change between 1996 and 2006 in this variable, using 2009 
violates this assumption.  
The second model adds the demographic variables to the parsimonious model to assess the 
influence of the market potential variables. The subsequent models include social and 
economic variables in stages. The staged estimation allows for the comparison of the models 
with more  
complete models of rural growth. These estimations will be used to assess robustness of the 
results to alternative possible causes of population change like the economic conditions or 
econometric concerns regarding omitted variables (multicollinearity or endogeneity). In this 
staged estimation the third model will add the social variables to Model 2 and the fourth 
model (the Full Model) will include all variables.   
Robustness will be assessed in one or more of the following ways: 1) use of goodness of fit as 
represented by adjusted R-squared values; 2) level of significance of the individual 
explanatory variables as measured by the coefficient t statistic; 3) assessing whether groupings 
of variables are jointly significant as represented by F statistic; and 4) assessing if the 
individual variables exhibit the direction of influence on the dependent variable as predicted 
by theory. A consistent pattern across these four stages of estimation would be strong 
evidence that the findings are not artifact of a particular specification.

Potential Econometric Problems

 
1-22

 
 
 

PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI (NURUL KHIKMAH, MOHAMMAD YAMIN) 

 

 

Rudianto, 2012. Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, 
Penerbit Erlangga: Jakarta. 

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods), 
Penerbit Alfabeta: Bandung. 

Susanto, San dan Erna Ekawati, 2006. Relevansi Nilai Informasi Laba dan Aliran Kas 
Terhadap Harga Saham dalam Kaitannya dengan Siklus Hidup Perusahaan. Jurnal 
Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. 

Warren, Carl S. Dan James M. Reeve, D.L., 2010. Pengantar Akuntansi, Buku 2,  Penerbit 
salemba Empat: Jakarta. 

 

 
41-41



 
1-22

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 16 No. 2 Januari 2017] 

ECONOMIC IMPACT OF CREDIT UNIONS ON RURAL COMMUNITIES

Michael Wiratmoko 
Dosen STIE Bhakti Pembangunan

ABSTRACT

The study contributes to the growing literature on the role of social indicated that while 
most of the business policies and practices of a chartered bank and a credit union are 
similar, a credit union, in addition, extended non-traditional lending to their clients in 
the form of micro-lending and also participated actively in community development 
lending.
Following the preliminary qualitative investigation, the impact of credit unions was 
examined using spatial regressions  models.  Motivated by the potential role of credit 
unions as community based financial institutions, the quantitative analysis modeled 
credit  unions as potentially reducing transactions costs for local businesses.
Regression results indicated that the presence of credit unions was statistically 
significant and positive in our most parsimonious models including only natural amenity 
factors, agglomeration measures and other social measures as  explanatory variables.  
However, in the full model with economic variables added the credit  union dummy lost 
its statistical significance. A possible  interpretation is that the credit union dummy is an 
inadequate representation of credit union activity. More complete, high quality, 
quantitative data to reflect their activities in the community may have produced different 
results.
Recent credit union mergers are  designed to increase their capacity and efficiency in 
providing services to their members. However, these new trends could aggravate the 
principal. As credit unions  become more ‘bank-like’ though  mergers, individual 
branches  may lose their links with their local  communities and their ability to perform 
their traditional functions. 

Keywords: credit union, economic impact, rural, lending

INTRODUCTION

Among the various challenges to rural vitality is the design of appropriate policies and 
strategies for sustainable rural  development, especially in a context  of the rapidly evolving 
global  economy. The old rules of the game,  where traditional assets such as cheap  land and 
labor, or an abundance of natural resources, determined a region’s success or  failure, no 
longer apply. New  categories of assets are shaping  economic prospects of today’s rural  
communities. Social economy enterprises might be one such asset that has the potential to 
contribute to rural growth or reduce decline.
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Social economy enterprises are  businesses that sell goods or provide services in the market 
for the purpose of creating a blended  return on investment, both financial and social. Their 
profits, if any, are returned to the  business or to a social purpose, rather  than maximizing 
profits to shareholders. Credit  unions are a form of the  social economy enterprise. They 
provide financial services to their members, whilst abiding by  co-operative principles that 
emphasize the importance of service to members  and democratic control. The  democratic 
structure of a co-operative allows members to have a say in its  operations. Members  have a 
voice in who they want to represent their interest within the co-operative.
 Credit  unions provide benefits to their members through the attainment  of both their 
economic and social goals. The number of  shares that each member can hold is  limited to 
one. All members have an equal say regardless of the amount of their patronage. Returns  are 
allocated on the basis of patronage,  not shares. For this reason profit motivation cannot  
dominate the activity of the credit  union, and this ensures the needs of the members are 
represented. Credit unions are a unique type of  financial co-operative straddling the
boundary between the public and private sectors, between the  broader economy and 
communities.  
They combine in one organization co-operative principles  with financial resources. The role 
of credit unions may be  particularly critical in an era of  globalization, which presents a  
number of complex challenges  and opportunities, including declining  funding to social 
programs, increased  mobility of international capital and less  democratic accountability of  
corporations to citizens.
Translated literally caisse populaire means ‘people’s bank’. A caisse populaire is effectively a 
credit union, Credit unions, due to their mandate  and structure, may be able to network with 
other organizations seeking to address  members’ and communities’ needs.  
There is also the potential  for credit unions to facilitate the  achievement of community 
oriented  goals.  Credit unions’  democratic control can be applied to local and regional issues 
including rural vitality.
Traditionally they have been closely  tied to their local economies (as they have drawn their 
membership and assets from the  community) and the same strong link  has hold for small  
businesses. In an  environment of rapid consolidation this relationship with the local 
communities may change. Where members are drawn from multiple and geographical diverse 
communities, and loans and investments are made in multiple communities, the ‘community’ 
served by a credit union may need to be redefined.   
Credit unions' community development activities have traditionally been directly linked to 
their role as financial organizations —  receiving deposits, extending loans  and making  
investments.  
Community development may result  from innovative lending  of funds to individuals or 
businesses.
In this regard credit unions may be  well-positioned to play  a critical role in entrepreneurship  
development and firm growth in. 
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Hypothesis
To achieve these objectives the study   will be guided by the following null  hypothesis:
There is no difference in population  growth outcomes between rural  communities  where credit 
unions are present and  those with no credit unions.
The hypothesis is stated in the null  form for the purposes of statistical  significance testing. If  
we reject the null hypothesis (at the  given level of significance) we can  conclude that there is  
evidence of a difference in population growth outcomes between the  communities where 
credit  unions are present and those with no  credit unions. If we however fail to  reject the 
null  hypothesis, we can conclude that there  is insufficient evidence (at the given  level of 
significance) to indicate a difference in population growth outcomes between the  
communities where credit  unions are present and those with no credit unions.  

LITERATURE REVIEW
Rural Development Challenges  
Kilkenny (1998) defines rural  development as economic  diversification, and an increase in  
population and welfare. This is the  definition adopted in this study. The steadily falling  
population in rural communities is an  indicator of rural decline as people ‘vote with their feet’ 
to  relatively preferred laces.
Lagging rural areas became an explicit  concern during the great depression and since then 
have been part of the national policy  agendas (Partridge and Olfert 2008).  One of the  likely 
possible explanations for lagging rural areas is the  absence of a new rural policy for the  new 
rural environment that exists  today. The following  factors constitute the new rural  
environment: 1) the importance of  agglomeration economies; 2) spatial location advantages; 
3) decline  of natural resource base and the global  changes of  economic activity; and 4) the  
decreasing rural political influence.  

The Effect of Agglomeration Economies  
Agglomeration economies can be defined as the positive externalities  that exist outside the  
firm but within the industry  (localization economies) or within the  broader urban area  
(urbanization economies) (Rosenthal  and Strange 2001; Viladecans-Marsal  2004). 
Localization  economies arise from spatial  concentration of activity within  industries. 
Marshall (1920) identified three sources of localization  economies. First is the sharing of 
inputs whose production involves internal increasing returns to  scale. The second is labor 
market pooling, where  agglomeration allows a better match  between an employer’s needs 
and the  worker’s skills and  reduces risk for both. The third source  is knowledge spillovers 
that take place  when an industry  is localized allowing workers to learn  from each other, 
possibly increasing  their productivity.
Urbanization economies are external  to both the firm and the industry.  Firms find it 
profitable to locate in an urban area  even when there are no cost  advantages to geographic 
concentration for their industry. A  good example could be the availability  of public 
infrastructure  such as transit system or airports. By providing good highways, public  utilities 
and  communication facilities, an urban  area significantly lowers the cost to all  firms doing 
business  in an urban area. Another example of urbanization economies is the city size  itself, 
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which  represents access to a big market.  
 The attraction of agglomeration  economies has resulted in the  concentration of economic 
activity in urban areas. The shifting of  comparative advantage and absolute  advantage from 
rural  to urban areas has altered their relative fortunes. Whilst urban areas have  continued to 
grow and  have emerged as drivers of the  Canadian economy, rural areas,  especially those 
dependent on  primary production have experienced  chronic population loss as new labor-
saving technologies have been continuously adopted (Stabler and Olfert 2002).
Key exceptions to this pattern are the rural areas offering amenity- rich life  styles or easy  
access to urban concentrations, which  are emerging as new rural growth  areas (Ferguson et 
al.  2007; McGranahan 2008). These  places provide alternatives to urban  population who 
wish to  escape from the negative externalities  of agglomeration that includes pollution, 
congestion and high land prices.

Effects of Spatial Location  
Advantages  Spatial locational differences of rural  areas are becoming more important  but in 
a different  way than in the past. Historically the  wealth of a rural region depended on the 
presence of extractable resources, such as soil  quality, minerals or trees. 
This chapter presents the economic framework for our model of population growth which we  
use as a measure of community vitality. We use the model to include consideration of the role 
of  credit unions. The model developed here, will be used in the subsequent chapters to 
develop the empirical implementation, and to estimate and analyze the econometric results.  
Credit unions, which are considered as an exogenous asset in this study, are expected to  lower 
the transaction costs of accessing business loans and advice. Credit unions have a mandate  to 
support communities they operate in. They are better positioned to make use of personal and  
community information in processing loan applications. In this regard credit unions are able to 
mitigate against information asymmetry banks face. In addition the business mentorship and  
follow-ups that credit unions offer to loan beneficiaries’ help lower the risk of loan defaults 
associated with small and upcoming business start-ups. 
The effect of amenities on firms depends on the nature of the amenity in question. The 
amenity may be unproductive, for example clean air that firms may spend resources on non-
polluting technology. In this case, ceteris paribus, wages in these areas would need to be lower 
to equalize costs with other regions. Alternatively if the amenity is productive, for example, 
lack  of severe snow storms firms may be prepared to pay high wages, ceteris paribus.
In the short run lower costs (or higher profitability) in region i relative to the national average  
induce a subsequent net movement of firms into i and corresponding expansions or 
contractions  by existing firms. Long run equilibrium dictates the equalization of regional 
profit levels.

Equilibrium  
The model represented above is a static model. Movements of firms and population occur 
instantaneously in response to utility or profit differences resulting from exogenous changes. 
Households and firms compete for a fixed number of sites in each area, with households 
seeking to maximize utility and firms attempting to maximize profits through locational 
choices. If the agents face no informational or mobility-related transactions then this model 
implies that given a fixed distribution of amenities and other exogenous factors, households 
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would prefer higher wages, lower rents and higher amenity areas. Firms would prefer lower 
cost, lower wage, lower rent areas, while the effect of amenity on firms depends on the nature 
of the amenity in question.   In the spatial allocation problem, households and firms cannot all 
occupy the same space even if their preferences are identical. Wages and land rents will vary 
across locations in order to equilibrate with household utility maximization and firm profit 
maximization objectives. Hence, in the static equilibrium, areas with favorable household 
amenities are associated with lower nominal and real wage rates, higher labor supply and 
greater demand for housing (higher  rents). Favorable amenities compensate household for 
lower real wages.
The long run equilibrium dictates interregional utility and profit maximization, but not 
necessarily equal nominal or real wages or equal land or housing prices, since they may reflect 
compensating differentials for amenities (Partridge and Rickman 1997). Small changes in 
underlying firm and household parameters can take a long time in the adjustment process to 
equilibrium due to moving costs, costs of obtaining information, and ongoing shocks.  

The General Equilibrium Involving Credit Unions  
Taking credit unions as exogenous financial organizations in a community, we would expect  
their presence to reduce transaction costs for firms and potential entrepreneurs with respect to 
accessing business loans and advice as well as availability of micro-loans and economic 
community loans to those business that fall out of traditional lending. Areas with credit unions 
would then attract more firms, enable more small business start-up by entrepreneurs and 
expansion of the existing firms. Because firms cannot occupy the same space even if their 
preferences are the same, communities with more credit unions would be expected to have 
higher land rents and wages rates. Firms can pay these higher land rents and wages rates 
because they are compensated by lower transaction costs in accessing business loans and 
advice.

Application of the General Equilibrium Model  
The Roback (1982) model can be modified to show labor market disequilibrium that follows  
from the differences in credit union activities in rural communities. As discussed earlier credit  
union activities help to promote the development and expansion of businesses through 
increased access to business loans and advice. Assuming that the credit union presence lowers 
transaction RentWages.  
The new higher employment levels in the community would lead to a higher population level 
for a given age distribution and labor force participation rate. If increased credit union activity 
contributes significantly to business growth, we would expect population growth in the 
community through the impact on labor demand and supply. 
If a new credit union is established in community i, it is posited to create a disequilibrium 
which might lead to increased labor demand due to influx of firms and expansion of the 
existing ones. This pushes nominal wage rates up in community, along an upwards sloped 
short run labor supply curve, S. These higher wage rates increase the quantity of labor 
supplied through increased labor force participation rates and in-migration. Given lags and 
incomplete migration responses, labor demand shifts may produce higher wages rates, lower 
unemployment rates and/ or increased labor force participation rates for an extended period. In 
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a cross-sectional sense, communities where credit unions lead to lower transaction costs 
would be expected to support higher levels of employment and population compared to 
communities without credit unions, ceteris paribus.  

Empirical Implementation  
The econometric models that were used for estimation, data sources and variables used, and 
their meanings are also presented and explained. A priori expected regression signs are 
indicated based on the economic theory and literature.   
Changes in local productivity and/ or quality of life in community i, are expected to 
subsequently lead to population flows in response to those changes and that may persist over 
several years (Rappaport 2004b). The changing spatial distribution of the population is a 
reflection of people ‘voting with their feet’. Thriving communities are in a better position to 
retain and attract population, relative to communities that suffer from depopulation.   
Cross sectional regressions of population growth on local characteristics can help to identify 
past and present contributions of such characteristics. Because of data constraints we cannot 
measure the actions of specific households with respect to their location decisions over a 
period of time. However, revealed preferences through population change (migration 
decisions) allow us to examine the influence of the characteristics of the community in 
experiencing net gains or losses in population. The assumption is that the average levels of 
local characteristics constitute a representative agent household’s access to these 
characteristics (Rappaport 2004b; Partridge et al. 2007).
Population change is measured over the period 1996-2006. The 10 year time period is 
considered long enough to represent long run population, firm and capital movements and to 
avoid contamination by short term idiosyncratic changes (especially in rural small 
communities).  
The period is also long enough to help ensure that the (1996) initial explanatory variables are 
predetermined, avoiding direct endogeneity bias in the estimated coefficients where the 
residual term could be correlated with the initial period control variables. These periods also 
coincides with 1996 and 2006 censuses.

Empirical specification  
The specification is a cross sectional reduced form model that includes credit union variables,  
exogenous variables that include natural amenities and distances, and demographic variables.  
We had credit union data for these seven provinces and northern territories were excluded 
because of data limitations on most variables including the credit union data.  The dependent 
variable is the percentage change in population between the initial period (1996) and 2006.
Credit unions are assumed to be transaction cost reducing organizations with respect to access 
to business loans and advice (through mentorship and follow-ups) that enhances firms’ 
viability. It is the initial period credit union presence that is assumed to affect subsequent 
growth of a community.  Lower costs may be positively related to community firm and 
business retention and growth. The presence and growth of local firms supports local demand 
for labor, reflected in wage levels. Availability of business loans as well as mentorship and 
follow-ups are also assumed to nurture the growth of local entrepreneurship (and the growth 
of small business start-ups) as financial barriers are expected to be lowered by these local 
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financial organizations. A positive effect on population change is therefore expected through 
the labor demand by firms and household migration to capitalize on these opportunities.   
Commuters are comprised of both urbanites avoiding urban congestion and other negative 
externalities like pollution and crime by choosing to relocate to a rural residence whilst 
maintaining their jobs in the urban, and rural residents choosing urban employment but still 
maintaining their rural place of residence.  
In addition rural areas near urban centers may be attractive locations to firms seeking lower 
land rents but still maintaining input-output linkages with the urban center. For households, 
recreational opportunities in rural areas near urban centers are another reason for possible 
spatial spillovers of urban centers.
In the context of central place theory lower tied places depend on higher tied places for access 
to progressively higher ordered goods and services offered at each tier. The two incremental 
distance variables included are expected to reflect additional penalties (or benefits) a 
household or business encounters because they incur costs to access  the agglomeration 
economies  represented by progressively higher ordered urban centers (Partridge et al. 2008). 
For the purposes of this study medium sized urban centers are defined as having population 
size of between 10,000 and 499,000 and large sized urban centers have population greater than 
500,000. This also follows from the studies by Partridge et al. 2007. Incremental distances are 
calculated by subtracting the distance of the nearest urban center from the distance to a 
respective urban center.
In sum Geog and Demog variables jointly reflect agglomeration factors including those 
stressed by the new economic geography. It is expected that growth ‘spreads’ out from the 
urban center where most of the economic activity is concentrated into the rural fringe (Henry 
et al. 1997). Communities more proximate to urban centers may be more attractive in terms of 
economic  
strength and quality of life. However, it is also possible that urban growth lures people and 
businesses from the more distant rural periphery, creating a ‘backwash’ effect.  
 Distance variables are expected to have a negative sign as they impose increased costs of 
accessing higher tier services and transport costs to larger markets, amenities, as well as 
commuting access for the households. Knowledge spillovers that might be closely linked to 
entrepreneurial activities tend to decrease as distance increases from the core of economic 
activity. Population sizes are expected to have a positive sign as they represent market 
potential. The share of people who are self-employed is expected to have a positive 
relationship with population growth. Entrepreneurs generate job opportunities, improving the 
economic attractiveness of the local area.  
The Amenity vector reflects natural location advantages including natural topographic and 
climatic variables. In the United States natural amenities have been shown to exert a major 
influence on local population growth (Deller et al 2001; Rappaport 2004a). Standard deviation 
of
CCS elevation is included here to represent the degree of variation in terrain. Mountains and 
hills are hypothesized to be a desirable topographical feature that enhance recreation and 
providpleasurable scenery for residents. The share of the total area comprised of water is also 
included to capture the effect of landscape. People are posited to prefer a varied landscape for 
recreation and scenery.
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The economic vector contains those factors that reflect the economic strength of the 
community: employment rate; an income measure; industry mix; and industry diversity. The 
employment rate measures the economic opportunities for households in terms of probability 
of finding a job. A high initial employment rate will, everything else constant, make a 
community a more attractive location for households. A positive sign is expected for this 
variable.  Earnings per hour are included to reflect the income attractiveness of the community 
to households. A positive sign is expected for this variable. The industry mix is represented by 
the share of population employed in agriculture, manufacturing and other primary industries.  
Industry mix is important because some industries (service sector in particular) are growing 
more  
rapidly at the national level than the primary sector. Most of the communities that depend on 
primary industries have been experiencing population loss as more labor has been replaced by 
capital and the service sector is becoming an increasingly important sector in the global 
economy. A negative sign is expected on the agriculture and other primary sector employment 
shares. The sign on the share of manufacturing is ambiguous.  
The Herfindahl index coefficient accounts for presence (or lack) of industry diversity. A more 
diversified economy offers more stable and more diverse employment opportunities; diversity 
cushions the economy from adverse economic shocks. Lower values of this index  represent 
industry diversity, while higher values represent industry concentration (lack of diversity). We 
would expect the index to be inversely related with population growth.
Also included in this vector is a measure of human capital endowment. The share of the 
population with a university degree is used as a proxy measurement for human capital. A more 
educated workforce is expected to attract more idea-oriented jobs or businesses (Simon and 
Nardinelli 2002). Skilled labor likely results in higher productivity levels which are expected 
to make the community more attractive to firms. However, it may also signal higher wages 
which repels firms. A positive sign is expected on this variable assuming the positive effects 
more than offset the potential negative effects.   
The social vector contains a set of variables to reflect factors that make a community safe  
and desirable to live in. Variables included in this vector include the share of population living 
below the income cutoff, crime rates and the share of population living in own dwellings.  
Households tend to avoid communities with large shares of population living below the 
income cutoff as these communities may be linked with social unrest and lower public 
services access. A negative sign is therefore expected for this variable. The share of 
population living in own households reflects the commitment of the population to the 
community by investing in property. A positive sign is therefore expected for this variable. 
Crime rates are expected to the inversely related to population growth.  
Provp, the provincial dummies are included to control for differences in the historic, 
legislative, institutional characteristics and policy differences that exist among provinces. 
When fixed effects are included, the other regression coefficients are interpreted as the 
average response for within province changes in explanatory variables.

Data Sources 
When we contacted the provincial centrals the only kind of information available was at the 
aggregate level by credit union. There was no disaggregation to the community or by branch. 
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The main branch of a credit union may be located in one community, while its branches may 
appear in many other communities. The available data attributed all the credit union 
characteristics to the community of the main branch hence this data was of little use to this 
study. Efforts to contact individual credit unions were also fruitless as most credit unions were 
in the middle of upgrading their banking system and could not be available to participate in 
the study.
Finally, we resorted to the presence or absence of credit unions in the community to represent 
credit union activity. Even with this level of data we faced some problems in collecting it from 
some of the provincial centrals. Two of the centrals referred us to the public websites where 
we manually recorded the location of credit unions by postal codes. The problem with using 
websites was they reflected the current locations of credit unions (for the two provinces) not 
the desired 1996 locations as with the five other provinces. Considering the large number of 
credit union mergers that have occurred in the last few years this might not be representative 
of the initial year (1996) measures necessary to avoid direct endogeineity.   

Estimation
We employ a staged estimation process beginning with the most parsimonious cross sectional 
growth specification model. This staged estimation is used to assess whether potential 
multicollinearity and endogeneity are affecting the key results. The initial parsimonious model 
includes only the presence or absence credit union dummy and the variables that are clearly 
exogenous. The latter are the geographic vector (distance variables), the amenity vector 
(natural amenity variables) and the provincial fixed effects. The initial stages of estimation 
ideally avoid any endogeneity concerns because the variables are exogenous. We 
acknowledge the fact that the credit union dummy for two provinces reflects the 2009 
situation. If there has been a change between 1996 and 2006 in this variable, using 2009 
violates this assumption.  
The second model adds the demographic variables to the parsimonious model to assess the 
influence of the market potential variables. The subsequent models include social and 
economic variables in stages. The staged estimation allows for the comparison of the models 
with more  
complete models of rural growth. These estimations will be used to assess robustness of the 
results to alternative possible causes of population change like the economic conditions or 
econometric concerns regarding omitted variables (multicollinearity or endogeneity). In this 
staged estimation the third model will add the social variables to Model 2 and the fourth 
model (the Full Model) will include all variables.   
Robustness will be assessed in one or more of the following ways: 1) use of goodness of fit as 
represented by adjusted R-squared values; 2) level of significance of the individual 
explanatory variables as measured by the coefficient t statistic; 3) assessing whether groupings 
of variables are jointly significant as represented by F statistic; and 4) assessing if the 
individual variables exhibit the direction of influence on the dependent variable as predicted 
by theory. A consistent pattern across these four stages of estimation would be strong 
evidence that the findings are not artifact of a particular specification.

Potential Econometric Problems
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In conducting regression analysis several fundamental assumptions are made: 1) the 
relationship between the independent and the dependent variables is linear; 2) regression 
variables disturbances are normally distributed; 3) variables are homoscedastic; 4) variables 
are measured with no error; and 5) there is no exact linear relationship between the 
independent variables.
Though the use of the initial period (1996) values of the explanatory variables in the model 
mitigates against potential direct endogeneity, it is possible that there could be an 
autocorrelated process in which past migration (or shocks) affects both the current residual 
term and the initial explanatory variable. Such a process could lead to biased estimates since 
the residual term and the explanatory variable will be correlated. Likewise there could be 
omitted variables that are correlated with both the initial level of the explanatory variables and 
the subsequent residual term creating an endogeneity bias.  
This process helps to disentangle the causal effects and to assess possible endogeneity. 
However, controlling for the additional explanatory variables will likely increase problems 
related to multicollinearity and or endogeneity.   

SUMMARY OF STUDY FINDINGS AND IMPLICATIONS
Qualitative inquiry
The qualitative information was collected through semi-structured interviews with managers 
of a credit union and a chartered bank in Saskatchewan. The interview results indicated that 
most of their business operations and practices are the same, and neither organization makes a 
specific distinction between rural and urban clients. Significant differences, however, were 
noted in their lending portfolios, small business support and community investments. The 
credit union, in addition to the traditional lending, participates in non-traditional lending that 
takes personal and community information into account during the processing of loans. In 
addition to this the credit union provides mentorship and follow-ups to loan beneficiaries.  
Two activities fall under this non-traditional lending: a) micro-lending; and b) community 
economic development lending. Micro-lending is extended to small businesses that fail to 
qualify for traditional lending because they are considered to be too high risk, either due to 
lack of experience or a nonexistent or inadequate credit rating.  The credit union partners with 
Western Economic Diversification (WD), in delivering micro-lending program. WD provides 
the credit union a loan loss provision on all the micro-lending. The low rate of defaults on 
micro-loans is attributed to the mentorship and follow-ups that the credit union staff contribute 
to these businesses.
Community economic development loan programs consider mortgage financing, lines of 
credit and financing for various types of projects that have a solid community support and a 
good business track record. In most cases these projects do not meet the funding criteria under 
the traditional lending. Because community economic development loans have a strong 
community orientation, community committees are usually involved to provide personal and 
community input into the lending process. Though these committees do not make the final 
decision on loan approval, they provide valuable local knowledge that will be considered in 
the internal loan decision making of the credit union.   
The impact (if any) of credit unions, as distinct from chartered banks, on communities is 
therefore likely to be through these non-traditional lending activities or their mentorship and 
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The main branch of a credit union may be located in one community, while its branches may 
appear in many other communities. The available data attributed all the credit union 
characteristics to the community of the main branch hence this data was of little use to this 
study. Efforts to contact individual credit unions were also fruitless as most credit unions were 
in the middle of upgrading their banking system and could not be available to participate in 
the study.
Finally, we resorted to the presence or absence of credit unions in the community to represent 
credit union activity. Even with this level of data we faced some problems in collecting it from 
some of the provincial centrals. Two of the centrals referred us to the public websites where 
we manually recorded the location of credit unions by postal codes. The problem with using 
websites was they reflected the current locations of credit unions (for the two provinces) not 
the desired 1996 locations as with the five other provinces. Considering the large number of 
credit union mergers that have occurred in the last few years this might not be representative 
of the initial year (1996) measures necessary to avoid direct endogeineity.   

Estimation
We employ a staged estimation process beginning with the most parsimonious cross sectional 
growth specification model. This staged estimation is used to assess whether potential 
multicollinearity and endogeneity are affecting the key results. The initial parsimonious model 
includes only the presence or absence credit union dummy and the variables that are clearly 
exogenous. The latter are the geographic vector (distance variables), the amenity vector 
(natural amenity variables) and the provincial fixed effects. The initial stages of estimation 
ideally avoid any endogeneity concerns because the variables are exogenous. We 
acknowledge the fact that the credit union dummy for two provinces reflects the 2009 
situation. If there has been a change between 1996 and 2006 in this variable, using 2009 
violates this assumption.  
The second model adds the demographic variables to the parsimonious model to assess the 
influence of the market potential variables. The subsequent models include social and 
economic variables in stages. The staged estimation allows for the comparison of the models 
with more  
complete models of rural growth. These estimations will be used to assess robustness of the 
results to alternative possible causes of population change like the economic conditions or 
econometric concerns regarding omitted variables (multicollinearity or endogeneity). In this 
staged estimation the third model will add the social variables to Model 2 and the fourth 
model (the Full Model) will include all variables.   
Robustness will be assessed in one or more of the following ways: 1) use of goodness of fit as 
represented by adjusted R-squared values; 2) level of significance of the individual 
explanatory variables as measured by the coefficient t statistic; 3) assessing whether groupings 
of variables are jointly significant as represented by F statistic; and 4) assessing if the 
individual variables exhibit the direction of influence on the dependent variable as predicted 
by theory. A consistent pattern across these four stages of estimation would be strong 
evidence that the findings are not artifact of a particular specification.

Potential Econometric Problems
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In conducting regression analysis several fundamental assumptions are made: 1) the 
relationship between the independent and the dependent variables is linear; 2) regression 
variables disturbances are normally distributed; 3) variables are homoscedastic; 4) variables 
are measured with no error; and 5) there is no exact linear relationship between the 
independent variables.
Though the use of the initial period (1996) values of the explanatory variables in the model 
mitigates against potential direct endogeneity, it is possible that there could be an 
autocorrelated process in which past migration (or shocks) affects both the current residual 
term and the initial explanatory variable. Such a process could lead to biased estimates since 
the residual term and the explanatory variable will be correlated. Likewise there could be 
omitted variables that are correlated with both the initial level of the explanatory variables and 
the subsequent residual term creating an endogeneity bias.  
This process helps to disentangle the causal effects and to assess possible endogeneity. 
However, controlling for the additional explanatory variables will likely increase problems 
related to multicollinearity and or endogeneity.   

SUMMARY OF STUDY FINDINGS AND IMPLICATIONS
Qualitative inquiry
The qualitative information was collected through semi-structured interviews with managers 
of a credit union and a chartered bank in Saskatchewan. The interview results indicated that 
most of their business operations and practices are the same, and neither organization makes a 
specific distinction between rural and urban clients. Significant differences, however, were 
noted in their lending portfolios, small business support and community investments. The 
credit union, in addition to the traditional lending, participates in non-traditional lending that 
takes personal and community information into account during the processing of loans. In 
addition to this the credit union provides mentorship and follow-ups to loan beneficiaries.  
Two activities fall under this non-traditional lending: a) micro-lending; and b) community 
economic development lending. Micro-lending is extended to small businesses that fail to 
qualify for traditional lending because they are considered to be too high risk, either due to 
lack of experience or a nonexistent or inadequate credit rating.  The credit union partners with 
Western Economic Diversification (WD), in delivering micro-lending program. WD provides 
the credit union a loan loss provision on all the micro-lending. The low rate of defaults on 
micro-loans is attributed to the mentorship and follow-ups that the credit union staff contribute 
to these businesses.
Community economic development loan programs consider mortgage financing, lines of 
credit and financing for various types of projects that have a solid community support and a 
good business track record. In most cases these projects do not meet the funding criteria under 
the traditional lending. Because community economic development loans have a strong 
community orientation, community committees are usually involved to provide personal and 
community input into the lending process. Though these committees do not make the final 
decision on loan approval, they provide valuable local knowledge that will be considered in 
the internal loan decision making of the credit union.   
The impact (if any) of credit unions, as distinct from chartered banks, on communities is 
therefore likely to be through these non-traditional lending activities or their mentorship and 
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support of  borrowers. Credit unions might help to promote small business growth through 
reducing transactions costs, and thus enhancing entrepreneurial spirit in communities by 
making micro-loans and community development loans accessible and providing assistance 
through  offering information and training. By making use of personal and community 
information in loan  approvals, the credit unions may be addressing market failure in the small 
business start-up loans that results from information asymmetry. 

Regression results
The quantitative analysis sought evidence of this influence of credit unions through the use of  
an econometric analysis of the role of credit unions on community population change, our 
metric for community economic vitality.   
The staged estimation models used in the regressions showed that the presence of the credit 
union dummy was statistically significant and positive in the most parsimonious models 
including only natural amenities, agglomeration measures and other social measures as 
explanatory variables. The presence of a credit union, holding these factors constant results in 
net population growth (or reduction in population decline). However, when the fully specified 
model was estimated, including the set of economic variables, the credit union dummy lost its 
significance.
Taking into account the sensitivity checks, robust checks, and the post estimation results, the 
Full Model was accepted as the best specification for the study and the one used to test the 
null hypothesis of the study. There was no evidence that the presence of a credit union had a 
statistically significant impact on population growth outcomes in rural communities, holding 
all else constant.
Other regression results confirmed earlier research findings on the importance of  
agglomeration economies as measured by the distance and market variables in rural 
population growth (Partridge et al. 2007; 2008). Rural areas benefit from being in close 
proximity to urban centers that provide higher-ordered services and amenities. These findings 
are consistent with the New Economic Geography, where proximity to suppliers and 
customers lowers transport costs and scale economies may exist in producing non-traded 
intermediate inputs, thus reducing relative profitability of producing in the rural areas.  
  The most likely explanation for the lack of significance of the credit union dummy is that the 
credit union dummy might have been an inadequate representation of credit union activity to 
capture the economic impact of credit union activity on communities. Data limitations dictated 
the presence/absence dummy, and for some provinces only in the current year. More detailed 
quantitative measures such as size indicators including the size of the lending portfolio or the 
total assets would have been more informative. Further, the theoretical model shows initial 
period credit union activity affecting subsequent population growth, requiring lagged credit 
union information. More complete quantitative measures could have produced different 
results.
It might also be that, in spite of the a priori expectations regarding the impact of credit unions, 
their impact was not strong enough to be captured by econometric estimations. Various factors 
impact the ability of credit unions to participate in non-traditional lending, thus leading to 
credit unions losing their potential ability to contribute to community population growth. 
These factors may include: a) the regulatory framework; b) the cost limitation; and c) effect of 
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credit union mergers and changes in the global economy. In addition there may be principal-
agent  problems. 

The Cost Limitation
Though non-traditional lending is considered to be risky, the credit union that we interviewed 
was particularly successful with this type of lending, with a default rate of about 2.5 percent. 
Key to this success is the amount of mentorship that the staff put into the program. The credit 
union implements mentorship and follow-ups to the beneficiaries of non-traditional loans. 
This helps to monitor loan use and thus minimizing loan defaults. For a credit union that has 
fewer staff or less experienced staff, it may be too costly to conduct non-traditional lending.  
Recent credit union mergers have resulted in an increase in credit union assets and capacity. 
The absolute value of non-traditional lending might then have increased, at least for credit 
unions that participate in non-traditional lending. Larger credit unions may have a greater 
capacity for non-traditional lending in terms of mentorship and assistance to borrowers as 
well. However, these mergers may introduce new set of problems to the operations of credit 
unions.

Effect of Credit Union Mergers and Globalization  
One of the reasons why credit unions have been championed as having potential in promoting 
rural community growth is that they are democratically controlled and that they are owned by 
the people who use their services. Members are able to directly internalize benefits that arise 
from the operation of credit unions and as such members have the power and motivation to 
control the direction of the credit union to maximize their net benefits.  
However, with increasing globalization and mergers, credit unions are developing more 
‘bank-like’ characteristics. The increase in size and complexity requires specialised 
professionals and allows for less democratic control by the members. This indicates a move 
away from the participatory movement in the history of credit unions to a much more 
‘professionalized’ system that allows for a more ‘efficient’ and ‘businesslike’ running of the 
credit union.
The implications of this are that credit unions may become less of a social enterprise 
differentiated from the mainstream financial economy, and more of a novel competitor in the 
financial services industry. As credit unions progress in growth of assets and membership, as 
well as an increase in professionalization and standardization with other financial service 
providers, they may experience goal displacement as they are lured away from their activist 
base into institutional growth. Thus, as credit unions are drawing further and away from 
localized and democratic roots, their potential to actively participate in community 
development might have to be realized through new avenues.  
Potential Principal-Agent Problem
Democratic control of credit unions allows members to elect the board of directors from their 
membership, to run the credit union on their behalf. To fulfil their functions, the credit union 
board’s main role should be to formulate and develop a strategy for the delivery of its core 
philosophy on behalf of its members. The board of directors then hires managers, who carry 
out the day-to-day operations of the credit union.
As managers are in a position of having greater knowledge of credit union’s operation, this 
can put them in a position of power and this could lead into principal-agent problem where the 
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manager may have different objectives and goals than the Board. A principal-agent problem 
occurs when an agent (in this case a manager) and the principal (the credit union board) have 
different objectives and goals and there is asymmetric information such that an agent uses 
information at his/her disposal, and the board’s reliance on management to take advantage of 
the situation and pursue their own objectives (Fulton and Larson 2009; Eisenhardt 1989).
With the increase in credit union size through mergers, it becomes increasingly difficult to 
monitor management actions. Credit union members and the board are removed from the day-
to-day activities of a credit union and where the principal and agent objectives differ, the agent 
typically has more information, and opportunities exist for the agent to behave in a manner not 
in the principal's interests. Thus in some cases, even if the members and the board are 
interested in promoting community goals, managers may not work towards the attainment of 
these goals, thus, reducing credit union’s impact on community growth activities.   
In order for the wishes of the credit union members to be evident in the operations of the 
credit union there must be clear linkages between their wishes and the manager's activities. 
There is a long causal chain between the objectives of the members and the activities of the 
manager.  
The members elect a board which may or may not fully represent their wishes. Then the board 
hires a manager who may not fully understand the wishes of the board, or understand but have 
his/her own agenda. If communication or information flow breaks down at any of these stages, 
the members' community economic development intentions may not be realized through the 
operations of the credit union.
Nevertheless, expanding non-traditional lending could have an impact on many communities  
by making credit available to entrepreneurs that cannot access finance from the mainstream 
financial organizations. Credit unions might need to look into ways of expanding these forms 
of non-traditional lending. Credit unions may consider ‘peer-to-peer’ lending that some credit 
unions in the U.S. are implementing. With this program credit unions may put business 
proposals of their members on their public websites and fellow members make financial 
contributions towards these businesses. Though peer- to-peer lending has been successful in 
the U.S., its success in Canada will depend on how the program is adapted to fit into the 
Canadian culture. For example, if there is more sensitivity to privacy issues, a modified form 
may be required to protect the privacy of the individuals, perhaps through some assurance of 
anonymity.  

Limitations of the Study
The study had several limitations in investigating the economic impact of credit unions on 
rural communities. Data on the credit unions was limited to only the credit union dummy 
which, only reflects on the presence or absence of credit union in the community. The credit 
union dummy might not be a sufficient indicator of credit union activity in the community. 
Further lagged credit union activity was hypothesized as influencing subsequent population 
growth and we were not able to obtain lagged data for two provinces.
The presence of a credit union does not necessarily guarantee economic participation of the 
credit unions in communities. It is possible that some credit unions are small and they only 
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manager may have different objectives and goals than the Board. A principal-agent problem 
occurs when an agent (in this case a manager) and the principal (the credit union board) have 
different objectives and goals and there is asymmetric information such that an agent uses 
information at his/her disposal, and the board’s reliance on management to take advantage of 
the situation and pursue their own objectives (Fulton and Larson 2009; Eisenhardt 1989).
With the increase in credit union size through mergers, it becomes increasingly difficult to 
monitor management actions. Credit union members and the board are removed from the day-
to-day activities of a credit union and where the principal and agent objectives differ, the agent 
typically has more information, and opportunities exist for the agent to behave in a manner not 
in the principal's interests. Thus in some cases, even if the members and the board are 
interested in promoting community goals, managers may not work towards the attainment of 
these goals, thus, reducing credit union’s impact on community growth activities.   
In order for the wishes of the credit union members to be evident in the operations of the 
credit union there must be clear linkages between their wishes and the manager's activities. 
There is a long causal chain between the objectives of the members and the activities of the 
manager.  
The members elect a board which may or may not fully represent their wishes. Then the board 
hires a manager who may not fully understand the wishes of the board, or understand but have 
his/her own agenda. If communication or information flow breaks down at any of these stages, 
the members' community economic development intentions may not be realized through the 
operations of the credit union.
Nevertheless, expanding non-traditional lending could have an impact on many communities  
by making credit available to entrepreneurs that cannot access finance from the mainstream 
financial organizations. Credit unions might need to look into ways of expanding these forms 
of non-traditional lending. Credit unions may consider ‘peer-to-peer’ lending that some credit 
unions in the U.S. are implementing. With this program credit unions may put business 
proposals of their members on their public websites and fellow members make financial 
contributions towards these businesses. Though peer- to-peer lending has been successful in 
the U.S., its success in Canada will depend on how the program is adapted to fit into the 
Canadian culture. For example, if there is more sensitivity to privacy issues, a modified form 
may be required to protect the privacy of the individuals, perhaps through some assurance of 
anonymity.  

Limitations of the Study
The study had several limitations in investigating the economic impact of credit unions on 
rural communities. Data on the credit unions was limited to only the credit union dummy 
which, only reflects on the presence or absence of credit union in the community. The credit 
union dummy might not be a sufficient indicator of credit union activity in the community. 
Further lagged credit union activity was hypothesized as influencing subsequent population 
growth and we were not able to obtain lagged data for two provinces.
The presence of a credit union does not necessarily guarantee economic participation of the 
credit unions in communities. It is possible that some credit unions are small and they only 
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provide basic financial services to the community. Measuring the economic impact of credit 
union using a credit union dummy could be misleading in such cases. Other quantitative 
measures of credit union activity like asset size, credit union membership and the size of loans  
and deposits might more completely capture the impact of credit unions.   
It is also possible that while the credit union with which we had an interview is actively 
involved in non-traditional lending, others might not be and framing the theoretical framework  
and implementation of spatial regressions in this way might have been too optimistic in 
capturing credit unions economic impact on community population growth. A more detailed 
investigation of the mechanisms by which credit unions influence community economic 
development might have improved our model specification.   

Areas of Further Study
The study focussed on population change as a measure of credit union impact on community.  
While population change is the ultimate indication of community economic health and vitality, 
there may be other, more subtle credit union economic impacts on communities worthy of 
study.  For example, in future it might be useful to use entrepreneurial or other business or 
firm growth measures as the dependent variable in measuring the impact of credit unions. 
Replicating  this study in future with the inclusion of more credit union measures like asset 
size, membership size or the size of loans and deposits to measure the impact of credit unions, 
would provide a more complete test of the impact of credit unions.   
Other avenues of future research would be the use of data from more interviews with  
chartered banks and credit unions. These would help in better understanding the operations of 
chartered banks and credit unions in a variety of settings.
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Stres Kerja dan 

Kepuasan Kerja terhadap Intensi Keluar pada PT Talkindo Selaksa Anugrah, baik secara 
parsial maupun bersama-sama.  

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yakni Y = 36.779 + 
0,585 X1- 0,543 X2.Uji t dan uji F menunjukkan bahwa variabel Stres Kerja dan 
Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Intensi Keluar baik secara 
parsial maupun bersama-sama pada PT Talkindo Selaksa Anugrah. 

 
Kata kunci: Stres Kerja, Kepuasan Kerja, dan Intensi Keluar. 
 

PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

PT Talkindo Selaksa Anugrah adalah sebuah perusahaan franchise atau waralaba yang 
bergerak di bidang bakery, biasa dikenal masyarakat dengan nama BreadTalk. Dengan sistem 
operasi “See-thru Kitchen” atau dapur terbuka, BreadTalk hadir disambut dengan baik di 
masyarakat. Di Indonesia pertumbuhan usaha bakery meningkat pesat dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar perusahaan bakery. 
Perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan bakery lainnya tetapi juga harus bersaing 
dengan usaha bakery tradisional. Perusahaan perlu melakukan analisis kelemahan, kekuatan, 
kesempatan serta tantangan di masa depan untuk menyusun strategi dalam menghadapi 
perubahan yang terjadi dan mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. 

Untuk menghadapi persaingan, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset 
paling penting dalam suatu perusahaan. Kinerja sumber daya yang baik merupakan hal penting 
bagi keefektifan dan kelangsungan hidup perusahaan. Jika perusahaan ingin berkembang 
dengan pesat, perusahaan harus memiliki Sumber daya manusia yang mampu menampilkan 
kinerja yang baik.Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan investasi dengan melaksanakan 
fungsi MSDM yaitu mulai dari tahap perekrutan, penyeleksian, pelatihan sampai 
mempertahankan Sumber daya manusia. Salah satu usaha perusahaan dalan meningkatkan 
kinerja karyawannya dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan karyawan, 
memberikan perhatian, dan menempatkan karyawan sebagai bagian dari asset perusahaan. 
Kondisi yang demikian dapat terwujud melalui pendekatan kepuasan kerja. 

Sebagai hasil atau akibat lain dari proses bekerja, karyawan dapat mengalami 
stres.Seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2012:200) stres adalah suatu kondisi 
ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Hasilnya, stres 
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yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, 
yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Namun, stres muncul dalam keadaan 
psikologis lain, misalnya ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka 
menunda-nunda. 

Stres kerja yang dialami oleh karyawan dapat merugikan perusahaan karena tidak 
imbangnya antara produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji, 
tunjangan, dan fasilitas lainnya. Banyak karyawan yang tidak masuk kerja dengan berbagai 
alasan, atau pekerjaan tidak selesai pada waktunya karena kelambanan ataupun karena 
banyaknya kesalahan yang berulang.Apabila hal-hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu 
yang lama dengan intensitas stres kerja yang cukup tinggi dan tidak mendapatkan perhatian 
yang serius dari perusahaan, stres akan menyebabkan karyawan menderita kelelahan fisik, 
emosional, maupun mental dan akan mempertinggi tingkat perputaran tenaga kerja (intensi 
keluar). 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang 
merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. (Robbins & Judge, 2008:107). Segi 
kepuasaan kerja (kerja itu sendiri, bayaran, kenaikan jabatan, pengawasan dan rekan kerja), 
menikmati pekerjaan merupakan segi yang berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja 
secara keseluruhan. Pekerjaan yang menarik yang memberikan pelatihan, variasi, dan 
kemerdekaan dapat memuaskan sebagian besar karyawan. Dengan perkataan lain, sebagian 
besar individu lebih menyukai pekerjaan yang menantang dan membangkitkan semangat 
daripada pekerjaan yang bersifat rutin. 

Pada kenyataannya, banyak karyawan yang beranggapan bahwa mereka adalah asset 
perusahaan hanya sebagai sebuah slogan semata dan masih menganggap semua itu masih jauh 
dari kenyataan. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya kesenjangan antara ekspektasi 
dan kenyataan atau dengan kata lain karena adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dengan 
kebijakan perusahaan, hal itu tercermin terutama ketika perusahaan tidak membayar hak-hak 
karyawan seperti gaji atau tunjangan-tunjangan, tidak memperdulikan kondisi fisik tempat 
kerja (yang berperngaruh pada kenyamanan karyawan), tidak memberikan penghargaanatas 
prestasi karyawan bahkan ketika perusahaan harus mengambil tindakan pemutusan hubungan 
kerja terhadap karyawan. 

Kerugian yang dihasilkan dari stres dan rasa ketidakpuasan di tempat kerja akan 
berujung pada intensi keluar yangcukup tinggi. Hal ini dinilai melalui ketidakhadiran 
karyawan, pergantian karyawan, kompensasi terhadap karyawan yang keluar, proses 
perekrutan, penyeleksian sampai proses pelatihan karyawan baru.Untuk mengatasi hal tersebut 
para karyawan membutuhkan suatu bentuk dukungan sosial (baik itu dukungan dari atasan, 
rekan kerja, dan keluarga) maupun dalam suatu pendekatan dan pembinaan konseling yang 
dilakukan perusahaan guna mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para 
karyawan ditempat kerja. Sehingga nantinya para karyawan tersebut dapat mengelola stress 
kerjanya dengan baik dan dapat memberikan dampak yang positif kepada para karyawan 
dengan meningkatnya rasa kepuasan kerja dan perusahaan dapat menurunkan tingkat 
ketidakhadiran karyawan, pergantian karyawan, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian 
pekerjaan.  
PT Talkindo Selaksa Anugrah sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bakery 
dan sudah memiliki nama besar pada kenyataannya tidak menjamin para karyawannya untuk 
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tetap bertahan di dalamnya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa adanya faktor 
penyebab mengapa karyawan tersebut keluar. Berikut data yang menunjukkan tingkat intensi 
keluarkaryawan di PT Talkindo Selaksa Anugrah yang relatif tinggi seperti terlihat pada tabel 
1.1 

Tabel 1.1 
Data Intensi keluar Karyawan PT Talkindo Selaksa Anugrah 

Sumber : Divisi HRD PT Talkindo Selaksa Anugrah, Jakarta 2015 

Tahu
n

Keteranga
n Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus

t Sep Okt Nov Des Tota
l

2010 Keluar 60 55 58 48 61 69 45 60 78 72 79 63 748 

2010 % Keluar 3.3
7 

3.0
8 3.25 2.69 3.42 3.8

7 
2.5
2 3.37 4.3

7 
4.0
4 

4.4
3 

3.5
3 41.95 

2010 Masuk 120 44 70 101 57 84 106 98 116 106 159 144 1,205 

2010 % Masuk 6.7
3 

2.4
7 3.93 5.66 3.20 4.7

1 
5.9
5 5.50 6.5

1 
5.9
5 

8.9
2 

8.0
8 67.58 

Jumlah karyawan akhir tahun 1,783 

2011 Keluar 98 75 82 81 76 83 70 46 145 122 90 71 1,039 

2011 % Keluar 4.8
4 

3.7
1 4.05 4.00 3.76 4.1

0 
3.4
6 2.27 7.1

7 
6.0
3 

4.4
5 

3.5
1 51.36 

2011 Masuk 91 77 87 139 68 112 113 114 162 142 105 71 1,281 

2011 % Masuk 4.5
0 

3.8
1 4.30 6.87 3.36 5.5

4 
5.5
9 5.64 8.0

1 
7.0
2 

5.1
9 

3.5
1 63.32 

Jumlah karyawan akhir tahun 2,023 

2012 Keluar 96 94 66 86 84 98 82 107 123 97 81 60 1,074 

2012 % Keluar 4.2
9 

4.2
0 2.95 3.84 3.76 4.3

8 
3.6
7 4.78 5.5

0 
4.3
4 

3.6
2 

2.6
8 48.01 

2012 Masuk 81 97 89 107 86 132 185 120 95 143 99 79 1,313 

2012 % Masuk 3.6
2 

4.3
4 3.98 4.78 3.84 5.9

0 
8.2
7 5.36 4.2

5 
6.3
9 

4.4
3 

3.5
3 58.69 

Jumlah karyawan akhir tahun 2,237 

2013 Keluar 117 68 76 63 46 55 44 78 64 79 77 62 829 

2013 % Keluar 3.6
1 

2.1
0 2.35 1.94 1.42 1.7

0 
1.3
6 2.41 1.9

8 
2.4
4 

2.3
8 

1.9
1 25.59 

2013 Masuk 146 125 110 101 103 128 155 139 233 159 125 147 1,671 

2013 % Masuk 4.5
1 

3.8
6 3.40 3.12 3.18 3.9

5 
4.7
8 4.29 7.1

9 
4.9
1 

3.8
6 

4.5
4 52 

Jumlah karyawan akhir tahun 3,240 
 

2014 Keluar 76 82 75 71 58 78 79 101 125 137 98 79 1,059 

2014 % Keluar 2.4
0 

2.5
9 2.37 2.24 1.83 2.4

7 
2.5
0 3.19 3.9

5 
4.3
3 

3.1
0 

2.5
0 33.48 

2014 Masuk 76 119 51 68 67 67 57 48 122 98 120 87 980 

2014 % Masuk 2.4
0 

3.7
6 1.61 2.15 2.12 2.1

2 
1.8
0 1.52 3.8

6 
3.1
0 

3.7
9 

2.7
5 30.98 

Jumlah karyawan akhir tahun 3,163 
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Dari tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat Intensi Keluar karyawan yang cukup tinggi 
selama lima tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Diduga bahwa faktor stres dan 
kepuasan kerja memegang peranan penting yang cukup signifikan dalam mempengaruhi 
intensi keluarkaryawan.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut 
pengaruh antara variabel Stres Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Intensi Keluar.

 
1.2 Perumusan Masalah

a. Bagaimana pengaruh Stres Kerja terhadap Intensi Keluar PT Talkindo Selaksa 
Anugrah? 

b. Bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Intensi Keluar PT Talkindo Selaksa 
Anugrah? 

c. Bagaimana pengaruh Stres Kerja dan kepuasan kerja terhadap Intensi Keluar PT 
Talkindo Selaksa Anugrah? 

 
2.1Landasan Teori
2.1.1 Stres Kerja 

Stres merupakan pengalaman yang dirasakan seseorang bersifat internal serta mampu 
menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikologis dalam diri seseorang tersebut yang 
merupakan akibat dari luar organisasi atau orang lain (Gitosudarmo dan Sudita, 2014:50). 
Definisi stres menurut Robbins & Judge (2014:368) adalah suatu kondisi dinamis dimana 
seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan 
apa yang dihasratkan oleh individu itu dan hasilnya dipandang tidak pasti dan penting. Stres 
lebih sering dikaitkan dengan tuntutan (demand) dan sumber daya (resources). Tuntutan 
merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan bahkan ketidakpastian yang dihadapi di 
tempat kerja. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah hal-hal yang ada dalam kontrol 
seorang individu yang dapat digunakan untuk menanggapi tuntutan. 
 Stres merupakan suatu kondisi yang negatif, suatu kondisi yang mengarah ke 
timbulnya penyakit fisik maupun mental, atau mengarah ke perilaku yang tidak wajar. 
Hasilnya, stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi 
lingkungan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya yang berujung pada 
penurunan prestasi kerja. 

Stres dapat menimbulkan gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. 
Reaksi-reaksi psikologis, fisiologis atau dalam bentuk perilaku terhadap stres adalah hasil dari 
interaksi situasi dengan individunya, mencakup ciri-ciri kepribadian yang khusus dan pola-
pola perilaku yang didasarkan pada sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman lalu, keadaan 
kehidupan, dan kecakapan (antara lain intelegensi, pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran). 
Dengan kata lain faktor-faktor dalam individu berfungsi sebagai faktor pengubah antara 
rangsang dari lingkungan yang merupakan pembangkit stres potensial dengan individu. Faktor 
pengubah ini yang menentukan bagaimana, dalam kenyataannya, individu bereaksi terhadap 
pembangkit stres potensial. (Robbins & Judge, 2014:372) 

Karyawan dapat menanggapi kondisi-kondisi tekanan yang di hadapinya di perusahaan 
secara positif maupun negatif. Stres dapat dinyatakan positif dan merupakan suatu peluang 
apabila stres tersebut dapat mempengaruhi mereka untuk meningkatkan usahanya agar 

 
63-77



 
 

 
     JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         

[Vol. 16 No. 2 Januari 2017] 
 
 

 

memperoleh hasil optimal. Stres dapat dikatakan negatif apabila stres tersebut menyebabkan 
hasil yang menurun pada produktifitas karyawan. 

Stres dalam pekerjaaan dapat dikelola dengan cara pendekatan individual dan 
organisasional. Seorang karyawan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat 
stres. Strategi individual yang efektif meliputi penerapan teknik manajemen waktu, 
penambahan waktu olah raga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. 
Banyak karyawan yang tidak efektif dalam mengelola waktu. Prinsip-prinsip dasar manajemen 
waktu dapat membantu individu mengatasai ketegangan akibat tuntutan kerja secara lebih 
baik.  
2.1.2 Kepuasan kerja 

Menurut Handoko (2012:193) kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 
menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan 
mereka.Kepuasan kerja akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku karyawan pada saat 
bekerja, terutama tingkah lakunya yang akan tercermin dari tingkat kecelakaan kerja, tingkat 
absensi, tingkat moral, dan tingkat perputaran tenaga kerja. Dimana semua ini akan 
berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu 
memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang 
dianutnya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan 
sistem nilai yang dianut individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. Demikian 
pula sebaliknya, semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang tidak sesuai dengan 
keinginan dan sistem nilai yang dianut individu, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang 
didapat. 

Tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong karyawan senantiasa hadir dan 
mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk keberhasilan perusahaan. Sebaliknya bila 
kebutuhan itu tidak terpenuhi akan timbul ketidakpuasan dalam bekerja. Akibat yang 
ditimbulkan dari ketidakpuasan tersebut antara lain : tingkat produktivitas menurun, tingkat 
absensi tinggi, tingkat intensi karyawan keluar tinggi, prestasi kerja menurun (Robbins & 
Judge, 2014). Untuk mendapatkan hasil yang baik bagi perusahaan ataupun karyawan maka 
diperlukan adanya kerjasama yang baik dari pihak karyawan dan pihak perusahaan. 
2.1.3 Intensi Keluar

Intensi karyawan keluar atau perputaran karyawan adalah suatu istilah untuk mengukur 
berapa banyak orang yang pergi meninggalkan perusahaan karena suatu dan lain sebab (Ardana 
dkk., 2012). Robbins dan Judge (2014:116) juga menjelaskan bahwa Turnover Intention atau 
intensi keluaradalah ketidakpuasan karyawan yang diungkapkan melalui perilaku yng 
ditujukan untuk meninggalkan organisasi. Turnover dapat berupa pengunduran diri, 
perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau kematian anggota organisasi. Intensi 
keluarcenderung menyebabkan sikap-sikap yang berdampak negatif bagi perusahaan, yang 
biasa ditunjukkan dengan mencari alternatif pekerjaan yang lebih menguntungkan, kurang 
antusias dengan pekerjaan, sering mengeluh, merasa tidak senang dengan pekerjaannya dan 
menghindar dari tanggung jawab 

Intensi keluarsangat penting, baik bagi individu maupun perusahaan, karena dari sudut 
pandang individu, turnover menimbulkan konsekuensi positif dan negatif. Dikatakan 
menimbulkan konsekuensi positif, keputusan pegawai berhenti bekerja adalah sebagai usaha 
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meningkatkan karir dan menghendaki kepuasan kerja yang lebih tinggi. Sementara itu, 
konsekuensi negatifnya tampak dari risiko yang dihadapi karyawan untuk kehilangan 
pekerjaan ketika belum mampu menemukan atau memperoleh tempat kerja yang sesuai 
dengan kompetensi dan keinginannya. Dari sudut pandang negatif perusahaan, intensi keluar 
karyawan berkaitan dengan meningkatnya biaya penarikan, seleksi, serta pelatihan dan 
pengembangan. Sudut pandang positif intensi keluarbagi perusahaan adalah perusahaan dapat 
mengganti karyawan yang lebih baik dari segi kompetensi dan produktivitas kerja untuk 
menggantikan karyawan yang keluar tersebut. 

Intensi keluaryang tinggi dalam suatu perusahaan, menunjukkan bahwa bidang yang 
bersangkutan perlu diperbaiki kondisi kerjanya atau cara pembinaannya. Tingkat intensi 
keluar bisa dinyatakan dengan berbagai rumusan. Untuk mengukur adanya intensi 
keluardalam perusahaan menurut Andini (2006) digunakan rumus sebagai berikut : 

 
    Jumlah yang keluar dalam 1 periode  
Tingkat Perputaran=                                                                    X100% 

½ (Jumlah karyawan di awal tahun + akhir tahun) 
 

Intensi keluar  (perpindahan karyawan) dianggap penting untuk diperhatikan karena 
akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Intensi 
keluardianggap penting untuk diperhatikan karena berpotensi menimbulkan biaya, terutama 
jika tingkat intensi keluaryang terjadi relatif tinggi. Suwandi dan Indriantono (1999) dalam 
Pradharma (2015) menambahkan bahwa intensi keluaryang terjadi pada karyawan inti 
(functional) yang mempunyai kinerja tinggi, dapat menyebabkan timbulnya potensi biaya 
seperti biaya pelatihan, biaya rekruitmen dan pelatihan kembali. Di samping itu intensi 
keluarmengganggu aktivitas dan produktivitas perusahaan. 
2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres Kerja terhadap Turnover
Intentionpada Karyawan Departemen Dunia Fantasi PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk” 
dilakukan Gabriela Syahronica (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa kontribusi variabel 
terikat (Turnover Intention) menunjukkan 52,2% variabel tersebutakan dipengaruhi oleh variabel 
bebasnya, yaitu kepuasan kerja dan stres kerja. Sedangkan sisanya 47,8% variabel turnover
intention akan dipengaruhi oleh variabel lain.  

Penelitian lain dilakukan oleh Agung AWS Waspodo, dkk (2013) melakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Intensi keluar Pada 
Karyawan PT. Unitex di Bogor.”Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap intensi keluarkaryawan. Stres kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap intensi keluarkaryawan. Kepuasan kerja dan stres kerja secara 
bersama- sama memiliki terhadap intensi keluarkaryawan.  

Penelitian mengenai dampak intensi keluar terhadap kinerja karyawan dilakukan oleh 
Gama Dwi Syafrizal (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Pengaruh Kepuasan 
Kerja Terhadap Intensi keluar Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Horison 
Semarang”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwakepuasan kerja memberikan 
dampak secara negatif dan signifikan terhadap intensi keluar, dan intensi keluar sendiri 
berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Adeline Stephanie Winata, dkk (2015) melakukan 
penelitian dengan judul “Analisa hubungan Stres Kerja dan Kepuasan Kerja serta Turnover
Intention di Hotel “X” Surabaya.” Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Stres kerja terbukti berhubungan negatif tidak signifikan terhadap ke puasan kerja 
karyawan di Hotel “X” Surabaya. 

2. Kepuasan kerja terbukti berhubungan secara negatif tidak signifikan terhadap 
turnover intention karyawan di Hotel “X” Surabaya.  

 
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam peneliian ini mengacu pada tinjauan 
pustaka sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

 Variabel Independen      Variabel Dependen 
 
 

   
 
      

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sumber : Data diolah oleh peneliti 
 
1.4 Hubungan Antar Variabel 
1.4.1 Hubungan Stres Kerja dengan Intensi keluar 

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berfikir, dan 
kondisi seseorang. Sedangkan  intensi keluarsebagai keinginan seseorang untuk keluar dari 
perusahaan. Keduanya saling berhubungan karena stress dapat menyebabkan ketidakpuasan 
kerja (job dissatisfaction), kehilangan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan lain, dan 
meningkatnya jumlah karyawan yang keluar (turnover). 

Tingkat stres yang rendah hingga menengah dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Banyak profesional memandang tekanan 
berupa beban kerja dan tenggang waktu pekerjaan yang sedikit sebagai tantangan positif yang 
menaikkan mutu pekerjaan mereka dan kepuasan yang mereka dapatkan dari pekerjaan 
mereka. Dari sudut pandang individual, tingkat stres yang rendah jika berlagsung secara terus-
menerus dalam periode waktu yang lama dapat menurunkan kinerja karyawan. 

Stres Kerja 

(X1) 

Kepuasan Kerja 

(X2) 

Intensi Keluar 

(Y) 
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Oleh karena itu, tidak mustahil bagi perusahaan dan karyawan memiliki pendapat yang 
berbeda mengenai tingkat stres. Apa yang dipandang perusahaan sebagai rangsangan positif, 
sangat mungkin di pandang karyawan sebagai tekanan yang berlebihan yang membuat 
karyawan berkeinginan untuk meninggalkan organisasi (intensi keluar). 
2.4.2 Hubungan Kepuasan Kerja dengan Intensi keluar  
 Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap 
individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang 
berlaku pada dirinya. Jadi secara garis besar kepuasan kerja dapat diartikan sebagai hal yang 
menyenangkan atau yang tidak menyenangkan sesuai dengan pandangan masing-masing 
individu terhadap pekerjaannya. 

Kepuasan kerja pada karyawan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan. 
Karyawan yang merasa puas pastinya akan bertahan di perusahaan itu dan mampu bekerja 
secara produktif. Ketidakpuasan kerja telah sering diidentifikasikan sebagai suatu alasan yang 
penting yang menyebabkan individu meninggalkan pekerjaannya. Penelitian Waspodo (2013) 
mengemukakan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan erat terhadap pikiran untuk 
berhenti kerja dan intensi untuuk mencari pekerjaan lain.Penelitian mengenai hubungan 
kepuasan kerja terhadap intensi keluaryang dilakukan Gama (2011) pada Hotel Novotel 
Semarang juga menghasilkan kesimpulan kepuasan kerja mempunyai hubungan yang negatif 
dengan intensi keluar. 

Kepuasan kerja menyangkut seberapa jauh karyawan merasakankesesuaian antara 
seberapa besar penghargaan yang diterima dan pekerjaannyadengan ekspektasinya mengenai 
seberapa besar yang seharusnya diterima. Karyawan yang tidak terpuaskan dengan 
pekerjaannya cenderung untuk melakukan cara yang dapat mengganggu kinerja organisasi: 
turnover yang tinggi, tingkat absensi yang tinggi, kelambanan dalam bekerja, keluhan atau 
bahkan mogok kerja. 

 
1.5 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam 
rumusan masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat 
pengumpulan dan penganalisisan data-data. Jawaban sementara yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah:  
H01: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap intensi keluar pada 

PT Talkindo Selaksa Anugrah. 
Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara stres kerja terhadap intensi keluar pada PT 

Talkindo Selaksa Anugrah. 
H02: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap intensi keluar 

pada PT Talkindo Selaksa Anugrah. 
Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikanantara kepuasan kerja terhadap intensi keluar pada 

PT Talkindo Selaksa Anugrah. 
H03: Tidak terdapat pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara simultan terhadap 

intensi keluar pada PT Talkindo Selaksa Anugrah. 
Ha3: Terdapat pengaruh stres kerja dan kepuasan kerja secara simultan terhadap intensi 

keluar pada PT Talkindo Selaksa Anugrah. 
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3.1 Sumber Data 
Data bersumber dari data primer maupun sekunder. 

3.2 Unit Analisis Data 
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan operasional PT 

Talkindo Selaksa Anugrah. Adapun alasan dipilihnya perusahaan tersebut sebagai unit analisis 
adalah karena penulis memiliki kemudahan akses untuk memperoleh data yang dibutuhkan 
untuk menyusun penelitian ini, selain itu penulis juga sebagai karyawan PT Talkindo Selaksa 
Anugrah. 
3.3 Metode Statistik Untuk Analisis Data 
3.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Priyanto (2011:238) analisi regresi linier berganda adalah alat yang dapat 
digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen 
antara stres kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap intensi keluar(Y) pada PT Talkindo 
Selaksa Anugrah. Persamaan regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

 
 

 
 
 
 
Dimana:  
Y = Intensi keluar (Intensi Keluar) 
a = Konstanta  merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y pada 

saat  variabel independennya adalah 0 (X1 , X2 = 0 ). 
b1 = Koefisien regresi berganda variabel independen X1 terhadap variabel 

Y, bila variabel X2 dianggap konstan. 
b2 = Koefisien regresi berganda variabel independen X2 terhadap variabel 

Y, bila variabel X1 dianggap konstan. 
X1 = Variabel stres kerja 
X2 = Variabel kepuasan kerja 
e = Residual model (error prediction) 
 
3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi model linear klasik adalah tidak terdapat multikolinearitas, autokorelasi, 
heteroskedasitas dan data terdistribusi secara normal.  

 
3.3.3 Koefisien Korelasi& Determinasi 

Dalam Ghozali (2011:110), metode koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui 
ada tidaknya atau keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Sementara Koefisien Determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau 
presentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan variabel bebas secara bersama-
sama.  

 

 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + e 
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3.3.4   Uji t dan F 
Uji t ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah individu variabel mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2013:98) 
Sementara Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel bebas 

terhadap varibel terikat.  
 

4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel 4.1 terdapat 39 atau 60% responden berjenis kelamin laki-laki dan 
26 atau 40% responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan terhadap 65 responden, hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak 
keluar atau resign adalah responden laki-laki. 
4.1.2 Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel 4.2 terdapat 59 atau 91% responden memiliki latar belakang 
pendidikan di SMA dan 6 atau 9% responden memiliki latar belakang pendidikan di perguruan 
tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 65 responden, hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang paling banyak keluar atau resign adalah responden yang 
memiliki latar belakang pendidikan SMA. 

 
 
 
 
 
 
 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase

1 Laki-laki 39 60% 

2 Perempuan 26 40% 

  Jumlah 65 100% 

No Pendidikan Jumlah Presentase
1 Perguruan Tinggi 6 9% 

2 SMA 59 91% 

  Jumlah 65 100% 
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4.1.3 Berdasarkan Usia 
Tabel 4.3 

Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase

1 17-25 tahun 53 81,54% 

2 26-35 tahun 11 16,92% 

3   36 tahun 1 1,54% 

Jumlah 65 100% 
 

Berdasarkan tabel 4.3 terdapat 53 atau 81,54% responden berusia 17-25 tahun, terdapat 
11 atau 16,92% responden berusia 26-35 tahun, dan terdapat 1 responden berusia  36 tahun. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 65 responden, hal ini menunjukkan 
bahwa responden yang paling banyak keluar atau resign adalah responden yang berusia 17-25 
tahun. 
4.1.4 Berdasarkan Posisi 

Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Posisi 

No Posisi Jumlah Presentase

1 Manager 6 9,23% 

2 Production 29 44,62% 

3 Frontliner 24 36,92% 

4 Inventory 6 9,23% 

  Jumlah 65 100% 
Berdasarkan tabel 4.4 terdapat 6 atau 9,23% responden keluar dari perusahaan 

berposisi sebagai manager, terdapat 29 atau 44,62% berposisi sebagai production, terdapat 24 
atau 36,92% berposisi sebagai frontliner dan terdapat 6 atau 9,23% berposisi sebagai 
inventory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 65 responden, hal ini 
menunjukkan bahwa responden yang paling banyak keluar atau resign adalah responden yang 
berposisi sebagai production.
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4.2 Pembahasan Analisis Data 
4.2.1 Uji Instrumen 
4.2.1.1 Uji Validitas 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas 

Variabel Pernyataa
n r hitung r table Keteranga

n

Stres Kerja 

1 0.361 0.244 Valid 
2 0.315 0.244 Valid 
3 0.252 0.244 Valid 
4 0.389 0.244 Valid 
5 0.367 0.244 Valid 
6 0.346 0.244 Valid 
7 0.738 0.244 Valid 
8 0.641 0.244 Valid 
9 0.708 0.244 Valid 

10 0.594 0.244 Valid 
11 0.676 0.244 Valid 
12 0.665 0.244 Valid 
13 0.552 0.244 Valid 

Kepuasan
Kerja

1 0.491 0.244 Valid 
2 0.407 0.244 Valid 
3 0.271 0.244 Valid 
4 0.621 0.244 Valid 
5 0.586 0.244 Valid 
6 0.300 0.244 Valid 
7 0.361 0.244 Valid 
8 0.673 0.244 Valid 
9 0.425 0.244 Valid 

10 0.431 0.244 Valid 
11 0.380 0.244 Valid 
12 0.491 0.244 Valid 
13 0.500 0.244 Valid 

Intensi Keluar 

1 0.542 0.244 Valid 
2 0.835 0.244 Valid 
3 0.865 0.244 Valid 
4 0.832 0.244 Valid 
5 0.842 0.244 Valid 
6 0.863 0.244 Valid 
7 0.656 0.244 Valid 
8 0.591 0.244 Valid 
9 0.728 0.244 Valid 

10 0.737 0.244 Valid 
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  Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan instrumen dalam 
mengukur variabel Stres Kerja, Kepuasan Kerja, dan Intensi Keluar. Perhitungan uji validitas 
instrumen menggunakan analisis Pearson Corellation dengan bantuan komputer SPSS. 
Berdasarkan hasil uji validitas dari ketiga variabel yaitu Stres Kerja (X1), Kepuasan Kerja 
(X2), dan Intensi Keluar (Y) seperti pada tabel 4.5 diatas, dengan alpha 5% maka 
menghasilkan r table (uji dua sisi) sebesar 0.244. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya valid, 
karena r hitung> r tabel. 

 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 

Table 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel r Alpha Item Keterangan 

Stres Kerja 0,752 13 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,668 13 Reliabel 

Intensi Keluar 0,914 10 Reliabel 
   
  Dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu Stres Kerja (X1), 
Kepuasan Kerja (X2), dan Intensi Keluar (Y) seperti pada tabel 4,6 adalah reliabel karena nilai 
r alpha Stres Kerja (X1) = 0,752, Kepuasan Kerja (X2) = 0,668, dan Intensi Keluar (Y) = 0,914 
dimana nilai cronbach’s alpha > 0,60. 

4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.7 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1 
(Constant) 36.779 10.834  3.395 .001
Stres Kerja .585 .124 .498 4.737 .000
Kepuasan Kerja -.543 .191 -.298 -2.841 .006

a. Dependent Variable: Intensi Keluar 
 

Y = a + b1X1 + b2 X2 + e 
Y = 36.779 + 0,585 X1- 0,543 X2+e 

4.2.3 Uji Asumsi Klasik  
4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 
Dalam penelitian ini uji multikolinearitas  dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 
Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 
Model Unstandardize

d Coefficients 
Standardized 
Coefficients

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant)) 36.779 10.834  3.395 .001   

Stres Kerja .585 .124 .498 4.737 .000 .996 1.004

Kepuasan 
Kerja -.543 .191 -.298 -2.841 .006 .996 1.004

a. Dependent Variable: Intensi Keluar 
Dari hasil di atas dapat diketahui nilai Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing 

variabel yaitu Stres Kerja (X1) sebesar 1,004 dan Kepuasan Kerja (X2) sebesar 1,004 dan 
ukuran Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, dan tolerance (t) kedua variabel 
tersebut lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak 
terjadi multikolinearitas. 

 
4.2.3.2 Uji Normalitas 

Gambar 4.6 
Uji Normalitas 
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Dengan melihat gambar 4.6 di atas, maka dapat disimpulkan uji normalitas dengan P-P 
plot memberikan pola distribusi mendekati normal. Dengan demikian model persamaan 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Gambar 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar scatterplot 4.7  di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, 
tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah 
angka 0 dan sumbu Y. Hal ini berarti regresi layak digunakan dalam penelitian ini. 
4.2.4 Uji Hipotesis 
4.2.4.1 Uji t (Parsial)  

Tabel 4.8 
Hasil Uji t 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 36.779 10.834  3.395 .001
Stres Kerja .585 .124 .498 4.737 .000
Kepuasan Kerja -.543 .191 -.298 -2.841 .006

a. Dependent Variable: Intensi Keluar 
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 Dari hasil pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa koefesiensi regresi Stres Kerja (X1) 
bernilai positif dan signifikan. Sedangkan koefesiensi regresi Kepuasan Kerja (X2) bernilai 
negatif dan signifikan. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variabel Stres Kerja (X1) terhadap Intensi Keluar (Y) 

Hasil pengujian Uji T untuk variabel Stres Kerja (X1) terhadap Intensi Keluar (Y) 
menunjukkan t hitung sebesar 4,737 > t tabel sebesar 1,999. Dengan tingkat signifikansi 0,000 
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Stres Kerja (X1) memiliki pengaruh positif secara 
parsial dan signifikan terhadap Intensi Keluar (Y). 

2. Variabel Kepuasan Kerja (X2) terhadap Intensi Keluar (Y) 
Hasil pengujian Uji T untuk variabel Kepuasan Kerja (X2) terhadap Intensi Keluar 

(Y) menunjukkan t hitung sebesar 2,841, sedangkan t tabel sebesar 1,999. Dengan tingkat 
signifikansi 0,006< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja (X2) memiliki 
pengaruh terhadap Intensi Keluar (Y). 

 
4.2.4.4 Uji F 

Tabel 4.9 
Hasil Uji F (Simultan) 

 ANOVAa

 
Model Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1261.589 2 630.794 14.485 .000c 
Residual 2700.011 62 43.549   
Total 3961.600 64    

a. Dependent Variable: Intensi Keluar 
b. Predictors: (Constant), Stres Kerja, Kepuasan Kerja 
 

Dari hasil pada tabel 4.9 di atas bahwa keseluruhan variabel menunjukkan 
nilai F hitung sebesar 14,485 > F tabel 3,15 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. 
Hal ini berarti bahwa Stres Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-
sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Intensi Keluar 
(Y).Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap Intensi Keluarsecara parsial dan simultan. 
Dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan 
pengaruhnya terhadap Intensi Keluaradalah Stres Kerja karenamemiliki nilai 
koefisien beta dan t hitung paling besar. 

 
5.1 Kesimpulan

a. Stres Kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap Intensi Keluar (Y). Koefisien regresi 
Stres Kerja menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel Stres Kerja sebesar 
0,000 lebih kecil dari pada  atau 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan dari hasil uji t 
hitung Stres Kerja (X1)terhadap Intensi Keluar (Y) 4,737 > t tabel 1,999 maka Ho ditolak, 
artinya terdapat pengaruh Stres Kerja terhadap Intensi Keluar secara signifikan. 
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b. Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap Intensi Keluar (Y). Koefisien 
regresi Kepuasan Kerja menyatakan bahwa nilai signifikan untuk variabel Kepuasan 
Kerja sebesar 0,006 lebih kecil dari pada  atau 0,006 < 0,05 maka Ho ditolak dan dari 
hasil uji T menunjukkan t hitung sebesar 2,841, sedangkan t tabel sebesar 1,999. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja (X2) memiliki pengaruh terhadap Intensi Keluar 
(Y).  

c. Dari hasil uji F menunjukkan bahwa keseluruhan variabel menunjukkan nilai F hitung 
sebesar 14,485 > F tabel 3,15 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 
bahwa Stres Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) secara bersama-sama (simultan) 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Intensi Keluar (Y). 

5.2 Saran
a. Pihak Manajemen PT Talkindo Selaksa Anugrah (BreadTalk) diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap Stres Kerja, karena variabel Stres Kerja memiliki 
pengaruh dominan dalam mempengaruhi Intensi Keluar. Untuk itu, perusahaan perlu 
mengadakan program konseling untuk karyawan sehingga Stres Kerja dapat dikurangi 
dan tingkat Intensi Keluarakan menurun. Perlu dilakukannya perputaran job
description agar karyawan tidak merasa bosan dengan rutinitas pekerjaan yang 
monoton, dan hal ini juga untuk menghindari terjadinya kecurangan (fraud). 
Perusahaan juga dapat mengajak karyawan untuk melakukan outbond yang dapat 
memberikan energi baru setelah melakukan aktifitas tersebut. Selain itu perusahaan 
perlu melakukan pengadaan sarana hiburan seperti cafetaria danfasilitas olahraga yang 
dapat digunakan oleh karyawan di waktu istirahat atau usai jam kerja, hal ini 
diharapkan untuk menumbuhkan rasa nyaman saat berada di tempat kerja. 

b. Pihak Manajemen PT Talkindo Selaksa Anugrah (BreadTalk) dapat lebih 
meningkatkan kepuasan kerja karyawannya dengan cara meningkatkan pemberian 
bonus dan kenaikan gaji tahunan yang sesuai dengan beban kerja dan prestasi yang 
diberikan karyawan. Memberikan kesempatan promosi bagi karyawan dengan 
memperhatikan masa kerja dan tingkat kompetensi dari karyawan tersebut. Selain itu 
perusahaan dapat memberikan penghargaan tahunan (reward) bagi cabang operasional 
maupun karyawan yang dinilai memberikan kinerja paling baik diperiode tersebut, 
penghargaan dapat diberikan berupa materi dan non materi. Hal ini dilakukan untuk 
meningkatkan rasa kepuasan karyawan sehingga dapat meningkatkan loyalitas 
karyawan dan konstribusi lebih optimal pada perusahaan sehingga dapat menurunkan 
tingkat Intensi Keluar karyawan. 
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PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN  KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN  PADA PT. ALAM  RAYA PERKASA JAKARTA
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Dosen STIE Bhakti Pembangunan 

ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis pengaruh  Motivasi  dan Kepuasan Kerja 
terhadap Kinerja  Karyawan  pada PT. Alam Raya  Perkasa  Jakarta.  Hipotesis  yang 
diajukan  adalah  (1) terdapat  dampak  positif  dan signifikan  motivasi terhadap kinerja  
karyawan  pada PT.  Alam Raya Perkasa Jakarta  (2) terdapat  dampak  positif  dan  
signifikan kepuasan  kerja dan kinerja karyawan pada  PT. Alam Raya Perkasa  Jakarta 
(3) Terdapat  dampak positif dan siginifikan motivasi dan  kepuasan  kerja  secara 
bersama-sama,  semakin  tinggi  motivasi dan kepuasan maka  semakin  tinggi kinerja  
karyawan.  Hasil  dari penelitian  adalah  regresi  linier berganda diperoleh  hasil untuk 
konstantanya adalah  3,838  untuk  X1 diperoleh  hasil 0,494 sedangkan untuk  X2 0,452  
dengan  signifikansi lebih kecil dari 0,05.  Untuk  uji koefisien  korelasi diperoleh hasil 
korelasi  antara  motivasi dan kinerja  karyawan adalah  0,747  dengan sig.  0,000 < 0,05,  
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif antara  motivasi  dan  
kinerja karyawan.  Sedangkan  variabel kepuasan kerja  dan kinerja  karyawan adalah 
0,734 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan  bahwa  terdapat hubungan 
positif antara kepuasan  kerja  dan kinerja  karyawan.  Untuk uji koefisien determinasi 
(kd) diperoleh  hasil 0,608,  hal ini menunjukkan kekuatan  variabeil  independen  
mempengaruhi  variabel  dependen sebesar  60,8%  sedangkan  sisanya  dipengaruhi oleh  
variabel  lainnya  sebesar  39,2%  yang tidak diteliti  dalam  penelitian  ini . Untuk uji 
secara  parsial  (uji t) variabel motivasi berpengaruh  signifikan terhadap variabel kinerja,  
dengan  T hitung  3,549 )  t  tabel  2,001 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, untuk  
variabel  kepuasan  kerja didapat  hasil t  hitung 3,119  t tabel 2,001 dengan signifikansi 
0,003< 0,05. Sedangkan  kedua  variabel tersebut diuji secara simultan (uji F) didapatkan 
hasil F hitung  47,550>F table 13,16  dengan  tingkat signifikansi  0,000  < 0,05 secara 
empirik bahwa motivasi  dan kepuasan  kerja  berperan  penting  dalam  meningkatkan 
kinerja  karyawan  PT. Alam  Raya  Perkasa Jakarta.  Oleh karena  itu hasil penelitian 
mampu meningkatkan  kinerja  karyawan  sehingga  makin baik tingkat  motivasi dan 
kepuasan  kerja yang  dimiliki oleh karyawan,  maka semakin  tinggi  pula tingkat kinerja 
yang  akan dimiliki oleh  karyaryan  PT. Alam Raya Perkasa Jakarta. 

Kata Kunci: Motivasi, Kepuasan, Kinerja 
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PENDAHULUAN

Latar  Belakang 
Perkembangan  teknologi  dan  persaingan  bisnis property  saat  ini sangat signifikan. Semua  
aspek berkembang  dengan  sangat  pesat  di segala  sektor.  Hal ini  juga yang  memicu 
persaingan  bisnis  antar  perusahaan yang semakin ketat,  baik di pasar  domestik  maupun  di 
pasar Internasional. Hal terpenting  yang semestinya  dilakukan  oleh  setiap perusahaan 
adalah  bertahan  serta  berkembang dan tumbuh secara dinamis. 
Sumber  daya manusia  merupakan  salah  satu faktor pruduksi potensial secara nyata.  Faktor 
produksi  manusia  bukan  hanya  secara  fisik semata,  akan  tetapi juga bekerja  secara  
cermat dengan menggunakan kemampuan berfikir.  Optimalisasi sumber  daya  manusia 
menjadi titik sentral  perhatian organisasi  dalam meningkatkan  kinerja  karyawan  sehingga 
dapat dikatakan sumber  daya  manusia  adalah  sumber yang sangat  penting atau faktor kunci  
untuk mendapatkan kinerja yang baik.  
Peningkatan  kinerja  karyawan akan membawa  kemajuan  bagi perusahaan untuk  dapat  
bertahan  dalam  suatu persaingan lingkunngan  bisnis yang tidak stabil. oleh karena  itu 
segala  upaya untuk  meningkatkan  kinerja karyawan merupakan  tantangan  manajemen  
yang paling serius karena  keberhasilan  untuk mencapai  tujuan dan kelangsungan  hidup 
perusahaan  sangat tergantung pada  kualitas kinerja  sumber daya  manusia  yang  ada di 
dalamnya. 
Ada  banyak  faktor  yang dapat  mempengaruhi  kinerja  seorang karyawan diantaranya  
motivasi dan  kepuasan  kerja. Dalam hubungannya  dengan kinerja, motivasi kerja merupakan  
salah satu faktor yang  penting. Motivasi dalam bekerja  harus diperhatikan  oleh perusahaan  
agar  dapat  mengetahui motif dan motivasi yang  diinginkan  karyawan  sehingga  karyawan  
mempunyai  semangat  kerja  dalam pencapaian  tujuan perusahaan  yang telah  direncanakan 
dan  pada akhirnya  perusahaan  memiliki karyawan  yang  mempunyai  kemampuan, 
keterampilan  dan kecapakan dalam  bekerja. 
Motivasi merupakan  salah satu faktor  yang  mendorong  meningkatnya  kinerja karyawan.  
Motivasi  merupakan  kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan  yang terarah 
atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap  mental  karyawan yang pro 
dan positif  terhadap situasi  kerja itulah  yang  memperkuat  motivasi kerjanya  untuk 
mencapai  kinerja  secara maksimal. 
Motivasi  kerja  merupakan  dorongan yang  ada di dalam  diri manusia  yang menyebabkan 
manusia melakukan  sesuatu atau berbuat  sesuatu. Selain motivasi  kerja,  perusahaan  juga 
harus memperhatikan mengenai kepuasan kerja,  karena  karyawan yang  dalam  bekerja  
mereka  tidak merasakan kenyamanan,  kurang bisa mengembangkan  segala potensi  yang dia 
miliki, maka secara otomatis karyawan  tidak dapat fokus dan berkonsentrasi  secara  penuh  
terhadap pekerjaannya. Kepuasan  kerja  pada umumnya  merupakan  hal yang bersifat 
individual, setiap inidividu  memiliki  tingkat kepuasan  kerja yang berbeda-beda sesuai 
dengan keinginan dan sistem nilai yang dianutnya.  Kepuasan kerja  para  karyawan  sangat 
penting  dan besar  pengaruhnya  dalam kemajuan  perusahaan, karena  bisa mempengaruhi  
berbagai  kegiatan perusahaan.  Perusahaan  harus mengetahui  apa  saja yang menyebabkan  
puas atau  tidaknya seorang  karyawan yang bekerja didalam  perusahaan tersebut. Kepuasan 
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kerja mencerminkan perasaan  seseorang  terhadap  pekerjaannya  yang dapat terlihat dari 
sikap karyawan  terhadap  pekerjaan  dan segala sesuatu di lingkungan  pekerjaannya. 
Kepuasan  kerja  memiliki arti yang sangat  penting untuk memberikan situasi  yang kondusif  
dilingkungan  perusahaan.  Karyawan yang  mendapatkan kepuasan kerja  yang  baik biasanya 
mempunyai  catatan kehadiran,  perputaran  kerja  dan  prestasi kerja yang baik dibandingkan  
dengan  karyawan yang tidak mendapatkan  kepuasan  kerja. 
Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan  kinerja karyawan  adalah dengan  
memaksimalkan  motivasi kerja  dan  meningkatkan  kepuasan  kerja  karyawannya.  Dengan 
adanya motivasi  dan kepuasan  kerja yang baik sudah  seharusnya dapat menjadi suatu  
dorongan untuk menciptakan  kinerja  yang  lebih  maksimal dari seorang  karyawan.  Dengan  
kinerja  yang  maksimal dari setiap  individu yang  terlihat dalam  perusahaan  tentunya akan 
memberikan hasil yang  terbaik  terhadap  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan, sehingga 
akan menghasilkan kinerja yang bukan  hanya  unggul  dalam persaingan, namun  juga   
mampu meningkatkan  profitabilitas perusahaan. 
Penurunan  tingkat  kepuasan kerja dan motivasi juga   terjadi pada  PT.   Alam  Raya Perkasa  
Jakarta, hal ini ditandai dengan tingginya  mobilitas  perekrutan karyawan  di PT. Alam  Raya 
Perkasa  Jakarta.  PT. Alam Raya  Perkasa  Jakarta merupakan  perusahaan yang  bergerak 
dibidang  properti  yang tengah bersaing  dengan banyaknya  perusahaan-perusahaan  properti  
lain yang saat ini mulai  tumbuh  dan berkembang  dengan sangat  pesat.  Dari pengamatan 
yang  dilakukan  peneliti  terhadap  PT.  Alam  Raya Perkasa  Jakarta  ada  fenomena  menarik  
dimana  ada pro dan kontra terkait  dengan manajemen  PT. Alam  Raya Perkasa Jakarta,  baik 
kebijakan-kebijakan  dalam  sektor keuangan maupun  sektor sumber daya  manusia. 
Kepuasan kerja  karyawan pada dasarnya  sangat individualis dan merupakan  hal yang  sangat  
tergantung pada  pribadi  masing-masing karyawan  pada FT. Alam Raya Perkasa Jakarta,  
sehingga dapat  diartikan kepuasan atau ketidakpuasan  seorang karyawan  merupakan  
keadaan  yang sifatnya  subyektif  yang  merupakan  hasil kesimpulan yang  didasarkan pada 
suatu perbandingan  mengenai  apa yang nyata diterima karyawan  dari pekerjaannya  
dibandingkan  dengan  apa yang  diharapkan,  diinginkan  dan dipikirkannya  sebagai  hal 
yang  pantas  atau yang berhak baginya. untuk dapat meningkatkan  kepuasan  kerja  karyawan  
pihak  manajemen  atau  manajer  PT. Alam  Raya   Perkasa  Jakarta harus  memperhatikan  
dan  memonitoring  motivasi karyawan. 
Motivasi karyawan dalam suatu perusahaan  dapat dianggap  sederhana dan dapat pula 
menjadi masalah yang kompleks,  karena pada dasarnya  manusia mudah  untuk dimotivasi 
dengan  memberikan  apa yang menjadi  keinginannya.  Pada PT. Alam  Raya  Perkasa Jakarta  
masalah motivasi  dapat  menjadi sulit dalam  menentukan imbalan dimana  apa yang  
dianggap penting bagi karyawan belum tentu penting  bagi karyawan lain. Bila karyawan  
termotivasi, ia akan berusaha  berbuat  sekuat tenaga  untuk mewujudkan apa  yang  
diinginkannya. Oleh  karena  itu, untuk  meningkatkan  motivasi  karyawan,  PT. Alam Raya 
Perkasa Jakarta memberikan  keahlian  dan keterampilan  guna meningkatkan  prestasi  kerja 
karyawan  sehingga  tujuan  perusahaan  akan  tercapai. 
Kinerja karyawan yang baik adalah  suatu hal yang diinginkan setiap  perusahaan,  karena  
dengan  kinerja karyawan  yang baik, perusahaan  akan mencapai  tujuan  secara efektif dan 
efisien.  PT. Alam Raya Perkasa Jakarta  Menuntut  seluruh  karyawan agar  meningkatkan  
kinerja karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan  sesuai  dengan  perannya dalam  
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perusahaan.  Pada PT Alam Raya Perkasa Jakarta  dapat  dilihat  dari hasil pekerjaan yang 
dikehendaki perusahaan,  dalam arti apakah  hasil  pekerjaan  yang  dicapai  tersebut optimal. 
Para karyawan  PT. Alam  Raya Perkasa  Jakarta  ada  yang merasa  puas  dan  ada yang 
merasa  tidak  puas  dengan kebijakan-kebijakan  yang dijalankan.  Para karyawan juga  ada  
yang semakin termotivasi untuk bekerja  dengan  baik dan ada pula yang  mengalami  
demotivasi karena kepentingannya  berbenturan  dengan  kebijakan manajemen.  Oleh  karena 
itulah peneliti  merasa tertarik  untuk  meneliti  mengenai  hal ini. Pada penulisan  skripsi ini 
penulis  lebih memfokuskan  permasalahan pada  kondisi yang  dialami  oleh karyawan  PT. 
Alam Raya  Perkasa  Jakarta.  

Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang  yang telah diungkapkan di atas maka perumusan  masalah yang  
dapat dibuat  dan tergolong tegas,  jelas   dan spesifik adalah sebagai  berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh  yang signifikan  antara  motivasi  terhadap  kinerja  
kayawan  pada PT.  Alam  Raya Perkasa  Jakarta secara  parsial? 

2. Apakah  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  kepuasan kerja terhadap  kinerja 
kayawan  pada  PT. Alam Raya   Perkasa  Jakarta secara  parsial? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang  signifikan  antara motivasi  dan kepuasan  kerja 
terhadap kinerja  kayawan pada  PT. Alam  Raya Perkasa  Jakarta  secara  simultan?  

LANDASAN  TEORI
Motivasi
Berbagai  usaha yang dilakukan  oleh manusia  tentunya untuk  memenuhi  keinginan dan  
kebutuhannya,  namun  agar  keinginan  dan kebutuhannya dapat terpenuhi tidaklah  mudah 
didapatkan  apabila  tanpa usaha yang maksimal. 
Mengingat kebutuhan  orang  yang satu  dengan yang lain berbeda-beda tentunya  cara untuk  
memperolehnya  akan  berbeda  pula.  Dalam upaya memenuhi kebutuh  hidupnya seseorang  
akan berperilaku  sesuai  dengan  dorongan  yang  dimiliki dan apa  yang  mendasari 
perilakunya sehingga dapat  dikatakan  bahwa dalam  diri seseorang  ada  kekuatan  yang 
mengarah  kepada tindakannya. Teori motivasi  merupakan  konsep  yang  bersifat 
memberikan  penjelasan tentang  kebutuhan  dan keinginan seseorang serta menunjukkan  arah 
tindakannya.
Menurut  Husaini Usman (2013:276)  motivasi adalah  proses  psikis yang  mendorong  orang  
untuk melakukan  sesuatu. Motivasi  dapat berasal  dari dalam diri maupun  dari luar  diri 
seseorang. Demikian halnya Robbins  dan Judge  (2007:222) memandang bahwa motivasi  
adalah  proses yarg  menjelaskan  intensitas,  arah dan ketekunan  seorang individu untuk  
mencapai  tujuannya. Sementara  motivasi pada umumnya berkaitan  dengan  usaha mencapai 
tujuan apapun, dan manusia akan  mempersempit  fokus tersebut  menjadi  tujuan -tujuan 
organisasional  untuk mencerminkan  minat  mereka terhadap  perilaku yang berhubungan  
dengan  pekerjaan. 
Mangkunegara  (2005:61)  menyatakan bahwa  "motivasi terbentuk  dari sikap (attitude) 
karyawan dalam  menghadapi  situasi kerja di perusahaan.  Motivasi  merupakan  kondisi  
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energi yang menggerakkan  diri  karyawan yang terarah  atau tertuju  untuk mencapai  tujuan  
organisasi  perusahaan.
Melayu  Hasibuan  (2007:143) menjelaskan bahwa motivasi  berasal  dari  kata latin movere 
yang berarti dorongan  atau  menggerakkan.  Dalam proses  mengembangkan  dan 
meningkatkan  hasil kerja karyawan  maka  perusahaan  harus  dapat  memotivasi  
karyawannya.  Motivasi  diberikan  kepada  karyawan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  
produktivas kerja  karyawan di perusahaan  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan dan keinginan  
perusahaan.
Dari pengertian  ini,   jelaslah   bahwa dengan  memberikan  motivasi  yang  tepat,  maka 
karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal  mungkin dalam  melaksanakan  tugasnya  
dan  mereka akan meyakini bahwa  dengan  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuan 
dan berbagai  sasarannya,  maka  kepentingan-kepentingan pribadinya akan  terpelihara  pula. 
Proses motivasi kerja  sendiri terdiri dari 3 elemen penting,  yaitu kebutuhan  (needs), 
dorongan  (drives),  dan rangsangan  (incentives)  yang  dapat dijelaskan  sebagai  berikut  : l)  
Kebutuhan (Needs)  adalah  tekanan yang ditimbulkan oleh adanya  kekurangan  untuk 
menyebabkan  seseorang  berperilaku untuk  mencapai tujuan. Kekurangan  tersebut  dapat 
bersifat psikologis,  fisiologis,  atau sosial. 2) Dorongan (drives)  adalah  suatu kondisi yang 
menyebabkan  seseorang  menjadi aktif untuk melakukan  suatu tindakan atau  perilaku  demi 
tercapainya kebutuhan  atas tujuan. 3) Rangsangan (incentives) adalah sesuatu  yang memiliki  
kecenderungan  merangsang  minat seseorang  untuk  bekerja  mencapai  tujuan. 

Tujuan dan Fungsi Motivasi 
Di kalangan  masyarakat  yang tingkat  ekonominya rendah  umumnya  berharap mereka dapat  
bekerja  sehingga pada suatu  ketika  memperoleh upah/gaji  yang tinggi.  Hal itu merupakan 
suatu keputusan  tersendiri  atau sesuatu  yang  dapat  dibanggakan.  Sebab  dengan  
memperoleh  upah yang tinggi mereka  dapat  memenuhi beberapa  kebutuhan  yang 
diinginkan. Sedangkan  bagi  segolongan  masyarakat  yang sudah  berada pada  tingkat  
perekonomian  yang maju, masalah  upah/gaji tidaklah  dominan  menjadi  sumber keputusan  
kerja, namun faklor  lain  yang  dituju, misalnya  kesempatan  untuk  maju, kesempatan untuk  
berkreativitas  yang  tinggi,  dll. 

Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Motivasi 
Memberikan  motivasi kepada pegawai  oleh pimpinannya  merupakan proses kegiatan  
pemberian  motivasi kerja,  sehingga  pegawai  tersebut  berkemampuan  untuk melaksanakan  
pekerjaan  dengan  penuh tanggung  jawab. 
Tanggung jawab adalah  kewajiban bawahan  untuk  melaksanakan  tugas sebaik  mungkin  
yang  diberikan oleh atasan,  dan  inti dari tanggung  jawab  adalah  kewajiban. Nampaknya 
pemberian  motivasi  oleh pimpinan  kepada bawahan  tidaklah  begitu sukar, namun dalam 
praktiknya  pemberian  motivasi jauh lebih  rumit kerana disebabkan oleh hal-hal berikut :  1) 
Kebutuhan yang  tidak  sama pada setiap pegawai,  dan berubah  sepanjang  waktu.  
Disamping  itu perbedaan kebutuhan  pada setiap  taraf sangat mempersulit  tindakan motivasi  
para  manajer,  dimana sebagian  besar  para  manajer yang  ambisius,  dan  sangat termotivasi  
untuk  memperoleh kepuasan  dan status,  sangat sukar untuk  memahami  bahwa  tidak semua  

 
82-90



PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN  KERJA (YOHANES PARMIN) 

pegawai  mempunyai  kemampuan  dan  semangat  seperti yang  dia miliki,  sehingga  manajer  
tersebut  menerapkan teori  uji-coba  untuk  menggerakkan  bawahannya. 
Feeling  dan  emotions yaitu perasaan  dan emosi.  Seorang  manajer tidak  memahami  sikap 
dan perilaku pegawainya,  sehingga tidak ada  pengertian terhadap  perasaan karyawan, 
bahkan hal itu sudah menjadi  keharusan. 
Aspek  yang terdapat dalam  diri pribadi pegawai  itu sendiri  seperti  kepribadian sikap,  
pengalaman,  budaya,  minat, harapan, keinginan,  lingkungan  yang turut  mempengaruhi 
pribadi pegawai tersebut. 

Kepuasan  Kerja 
Kepuasan  kerja  menjadi  masalah  yang cukup  menarik  karena  terbukti  besar  pengaruhnya
bagi karyawan  maupu perusahaan. Bagi karyawan  kepuasan  kerja akan menimbulkan 
perasaan  yang menyenangkan  dalam  bekerja. Sedangkan bagi perusahaan  kepuasan  kerja  
bermanfaat  dalam  usaha  meningkatkan  produksi, perbaikan  sikap dan tingkah laku  
karyawan. Kepuasan kerja adalah kepuasan karyawan  dalam  bekeda. Kepuasan  kerja sulit 
didefinisikan karena  rasa  puas itu bukan keadaan  yang tetap karena  dapat  dipengaruhi dan 
diubah oleh kekuatan-kekuatan baik dari dalam maupun  dari  luar lingkingan  kerja. 
Menurut  Davis & Newstroom  2005  dalam suwatno & Donrn(2011:263)  "Job ssatisfaction  
is the  favourableness  or unfavourableness  with which  employee  view  their  work". 
Kepuasan  kerja adalah  perasaan  senang atau  tidak  senang  karyarvan terhadap 
pekerjaannya.  Menurut  Robbins & Judge (2008:  107) Kepuasan  kerja didefinisikan 
kepuasan kerja  sebagai suatu perasaan yang  positif atas pekerjaan  yang  merupakan  hasil  
dari sebuah  evaluasi karakteristiknya. Menurut  Wexley and Yukl 2003 dalam  Suwatno  & 
Donni  (20ll:263) Kepuasan  kerja adalah perasaan  seseorang  terhadap  pekerjaannya. 
Kepuasan  kerja secara umum  merupakan  sikap  terhadap  pekerjaan  pekerjaan yang 
didasarkan pada evaluasi terhadap  aspek-aspek yang berbeda  dari pekerjaan.  Sikap 
seseorang terhadap  pekerjaannya  itu menggambarkan pengalaman-pengalaman 
menyenangkan  atau  tidak menyenangkan  dalam pekerjaannya  dan harapan-harapannya  
mengenai  pengalaman  mendatang. 
Berdasarkan  beberapa pendapat  para ahli dapat disimpulkan bahwa  kepuasan  kerja  adalah 
cara individu  merasakan  pekerjaannya  yang  dihasilkan  dari sikap  individu tersebut 
terhadap  berbagai aspek yang  terkandung dalam  pekerjaan.  Cara  individu  merasakan 
pekerjaan  juga   dipengaruhi  oleh karakteristik  individu  serta  situasi-situasi  baik di dalam 
maupun  di luar  lingkungan pekerjaannya. 
Secara umum terdapat tiga teori kepuasan  kerja yang  sudah dikenal  yaitu  discrepancy
theory,  equity theory,  two factor  theory  yang diuraikan sebagai  berikut : Discrepancy
Theory.  Teori  ini pertama  kali dipelopori oleh  Porter  pada tahun 1961.  Porter  mengukur 
kepuasan kerja  dengan  menghitung selisih  antara  apa  yang  seharusnya  dengan  kenyataan  
yang dirasakan  (difference between  how much  of something  there  should  be and how  
much  there  is now).  Kemudian  Looke  pada tahun  1969 menerangkan  bahwa  kepuasan  
kerja seseorang  bergantung  pada  discrepancy  yarrg positif. Sebaliknya makin  jauh  
kenyataan yang  dirasakan itu di bawah  standar  minimum  sehingga menjadi  discrepancy
yang  negatif,  maka  makin besar  pula  ketidakpuasan seseorang  terhadap pekerjaannya. 
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Equity Theory. Equity Theory dikembangkan  oleh Adam pada  tahun 1963.  Adapun, 
pendahuluan  dari teori ini adalah  menjelang tahun  1958, prinsip teori ini  adalah bahwa 
seseorang  akan merasa  puas  atau tidak puas tergantung  apakah  ia merasakan  adanya 
keadilan  (equity)  atat tidak (inequity)  atas situasi  tertentu.  Perasaan equity dan inequity
atas  situasi diperoleh  individu  dengan  cara membandingkan  dirinya  dengan orang  lain 
yang sekelas, sekantor maupun di tempat  lain. 
Two Factor  Theory.  Teori  ini dikembangkan  dan dikemukakan oleh Frederick Herzberg. 
Teori  Herzberg  ini sebagian  besar  didasarkan  pada rumusan  hirarki kebutuhan  
(hyierarchy of need) dari Maslow. Tingkah laku manusia  didasari  oleh dua  macam 
kebutuhan  yang  berbeda  satu sama  lain yaitu kebutuhan  fisiologis dan kebutuhan  
psikologis.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepuasan  Kerja 
Menurut Wexley & Yuki 2003  dalam  Suwatno  dan Donni  (2011,265),  kepuasan  kerja di 
tentukan atau dipengaruhi  oleh sekelompok  faktor.  Faktor-faklor  ini dapat  dikelompokkan  
ke dalam tiga bagian  yaitu yang  termasuk  dalam karakteristik  individu, variable  situasional,
dan karakteristik  pekerjaan. 
Karakteristik  individu.  (l) Needs  (kebutuhan-kebutuhan individu). Salah satu sifat dasar  
manusia adalah  adanya kebutuhan  dalam dirinya. Dengan  sifat  terpenuhinya  kebutuhan 
kebutuhan  tersebut,  manusia dapat  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  Secara  garis 
besar ada  dua  golongan  utama kebutuhan manusia  yaitu kebutuhan biologis  seperti  
kebutuhan  akan makan minum, udara,  dan  sebagainya.  Juga ada  kebutuhan  psikologis  
seperti  kebutuhan akan  harga diri, kebutuhan  akan diakui kelompok  dan kebutuhan akan  
aktualisasi  diri. (2) Values (nilai-nilai  yang dianut  individu).  Adalah  pendapat  atau  
pandangan  individu yang bersifat  relative  stabil mengenai tingkah  laku yang dianggap  
benar dan salah.  Selain  itu nilai-nilai inipun  menyangkut  pilihan individu mengenai  tujuan-
tujuan  hidup layak  yang diinginkan.  Nilai-nilai yang  dianut  ini akan  mempengaruhi  
individu dalam memilih  pekerjaan dan  dalam menjalankan  tugasnya. (3) Personality  Traits  
(Ciri-ciri kepribadian).  Ciri-cirri kepribadian  seseorang  akan besar pengaruhnya  pada cara  
orang berpikir, dalam  cara memutuskan  sesuatu,  merasakan  sesuatu  dan  dalam  cara orang 
tersebut menyesuaikan  pekerjaannya. 
Variabel-variable yang bersifat situasional.  1) Current Social Comparison (perbandingan  
terhadap situasi  yang  ada).  Seorang  pekerja  selalu  mengharapkan  untuk  dapat  
memperoleh  hasil  yang seimbang antara  apa  yang telah disumbangkannya  kepada 
perusahaan  dengan  apa yang diperoleh  dari perusahaan.  Untuk itu  sering kali orang  
membandingkan apa yang diperoleh  dengan  apa yang  diterima oleh orang lain, serta apa 
yang  diperolehnya saat ini dengan yang  pernah ia  peroleh  di masa  lampau.  Apabila  
terdapat ketidakseimbangan  maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan. 2) Reference 
Group (pengaruh  kelompok acuan).  Kelompok acuan adalah  kelompok  dimana  individu  
sering  kali  meminta pendapat dalam menghadapi  persoalam -persoalan yang ditemuinya.  
Kelompok acuan ini dapat mempengaruhi  aspirasi dan  harapan-harapan  seseorang  terhadap 
pekerjaan.
Jobs Factors in Priors Experiences (pengaruh dari  pengalamn  kerja  sebelumnya).  Harapan-
harapan  yang timbul terhadap  pekerjaan  yang saat ini dihadapi sangat  dipengaruhi  oleh 
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persepsi mengenai  pekerjaan sebelumnya.  Persepsi  terhadap  masa lalu penting  artinya 
untuk membentuk  harapan  minimum  yang  mungkin  diperoleh  dari pekerjaan saat ini. 

Karakteristik  Pekerjaan 
a. Compensation  (imbalan  yang diterima).  Banyak  penelitian  yang menemukan  bahwa gaji 
merupakan  karakteristik  pekerjaan  yang sering  disebut  sebagai  sumber ketidakpuasan  
misalnya adalah  penelitian  dari Porter dalam  Suwarno dan Donni  (2011:266) yang 
menemukan  sekitar  80%  manajer  tidak  puas dengan gaji yang diterima. Penyebab  
ketidakpuasan  ini  adalah  kecenderungan  dari orang yang  membandingkan  dirinya dengan 
kelompoknya. 
b. Supervition  (pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan).  Berdasarkan  penelitian  Yukl 
dalam Suwarno  dan Donni  (2011:267)  ditemukan  bahwa para  pekerja  menyatakan  
kepuasan  terhadap  atasan yang menunjukkan sikap penuh perhatian dan memberikan 
dukungan  pada bawahan  daripada  atasan  yang  bersikap  acuh tak acuh serta selalu  
mengkritik.  Di samping  itu kesempatan  yang diberikan  atasan kepada bawahan untuk 
berpartisipasi  juga  dapat  meningkatkan  kepuasan  kerja. 
c. The Work It Self  (pekerjaan itu  sendiri).  Sifat-sifat dari pekerjaan  yang  dihadapi oleh 
individu  merupakan  salah satu faktor  yang menentukan  kepuasan kerja dari  individu  
tesebut, Oldham dalam  Suwatno  dan Donni (2011:267)   menemukan  ada lima dimensi dari  
pekerjaan  yaitu : 
Shell variety yaitu  sampai  seberapa  jauh  suatu pekerjaan  itu memerlukan  berbagai  macam  
aktivitas  yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya yang  mana  melibatkan pula penggunaan 
dari sejumlah  bakat  dan  ketrampilan  yang berbeda-beda dari pekerjaan. 
Task  identity  yaitu sampai  seberapa  jauh  suatu  kelengkapan  suatu tugas mulai dari awal  
sampai  akhir. Task significance  yaitu seberapa  jauh  suatu pekerjaan  berpengaruh  terhadap  
kehidupan  dari pekerjaan orang  lain baik  di dalam maupun di luar organisasi. 
Autonomi  yaitu sampai  seberapa  jauh  suatu pekerjaan  memberikan  kebebasan, dan 
keleluasaan  dalam hal  merencanakan  dan menentukan  prosedur-prosedur  yang  akan 
digunakan  untuk menyelesaikannya.  Feedback from  the job it self yaitu sampai seberapa  
jauh  pekerja  memperoleh  keterangan  yang jelas dan langsung  efektivitas  dari pekerjaan 
yang telah  dilakukan. 
Co Workers (hubungan  antar  rekan sekerja).  Interaksi  yang terjadi sesama pekerja akan  
menciptakan  suasana  tertentu  yang berpengaruh  pula pada kepuasan  kerja. Job  Security
(keamanan  kerja).  Rasa  aman ini  didapatkan  dari adanya suasana  kerja yang  
menyenangkan  tidak  ada  rasa takut akan  sesuatu  hal yang tidak pasti dan  tidak  ada  
kekhawatiran akan  diberhentikan  secara  tiba-tiba.  Advancement  Opportunity  (kesempatan 
untuk memperoleh perubahan  status).  Faktor ini cukup  besar  peranannya dalam 
menumbuhkan  kepuasan  kerja, khususnya  pada orang-orang yang  memiliki  keinginan  
yang besar untuk maju  dan berkembang. 
Menurut  G. Terri  dalam  Suwatno  dan Donni (2011:268)  seorang  pekerja  cenderung  
bekerja dengan penuh semangat, bila kepuasan  yang  diperoleh tinggi dan  pekerjaan  tersebut  
sesuai  dengan apa yang  diinginkan  pekerja.  Ditinjau  dari sudut pekerja  ada empat  aspek  
pokok yang  dianggap  penting  yaitu: Sifat umum  pekerjaan, adanya  tantangan  dalam  
penggunaan kemampuan  individu  yang  diperlukan. 
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Kebebasan  melaksanakan  pekerjaan  kesempatan  untuk menerapkan  ide-ide pribadi,   
penting dalam hal melaksanakan  pekerjaan dan  membuat  keputusan-keputusan  penting  
tentang  pekerjaan. Kesempatan  untuk tumbuh  dan berkembang  melalui  latihan "feedback"
tentang  hasil pekerjaan  dan menerima aneka macam  tugas  dalam jumlah  yang layak. 
Penghargaan tentang  hasil  pekerjaan yang diberikan atasan dengan  cara  yang terbuka,  
secara jujur  dan  pada  waktu yang tepat. 

Konsekuensi  Kepuasan  Kerja 
Seorang  manajer  sumber  daya  manusia  sangat  berkepentingan  untuk memahami dan 
memenuhi  berbagai  dimensi  kepuasan  kerja serta  mengantisipasi  berbagai  kemungkinan  
konsekuensi tertutama  yang bernuansa  negatif.  Robbins  (2008:ll2)  mengungkapkan  
dampak kepuasan kerja jika terpenuhi dapat meningkatkan  produktifitas, menurunkan 
absentisme,  menekan  perputaran  kerja. Opsi tindakan pelampiasan  ketidakpuasan  kerja 
berupa:  1) Keluar (exit) Perilaku yang ditunjukan untuk meninggalkan  organisasi  termasuk  
mencari  posisi baru dan  mengundurkan diri.  2) Aspirasi  (voice)  : Secara aktif dan 
konstruksi  berusaha  memperbaiki  kondisi  termasuk  menyarankan  perbaikan,  
mendiskusikan  masalah dengan  atasan, dan beberapa  bentuk aktivasi serikat kerja. 3) 
Kesetiaan (Loyalty) : Secara pasif  tetapi optimistis  menunggu  membaiknya  kondisi,  
termasuk  membela  organisasi ketika berhadapan  dengan  kecaman  eksternal dan  
mempercayai organisasi  dan  manajemennya  untuk  melakukan  hal yang benar".  
Pengabaian (neglect)  . Secara pasif  membiarkan  kondisi menjadi  lebih  buruk   termasuk  
ketidakhadiran  atau keterlambatan  yang  terus-menerus  kurangnya  usaha, dan  
meningkatnya  angka  kesalahan. 

Dimensi  Kepuasan  Kerja 
Menurut  Smith,  Kendall  &  beberapa  dimensi kepuasan  kerja  mengungkapkan  
karakteristik  penting  dapat meresponnya. Pekerjaan  itu sendiri (Work  It Self), Setiap  
pekerjaan  memerlukan  suatu  ketrampilan  tertentu  sesuai  dengan  bidangnya  masing -
masing.  Sukar tidaknya suatu pekerjaan  serta perasaan  seseorang  bahwa  keahliannya  
dibutuhkan  dalam  melakukan pekerjaan  tersebut,  akan  meningkatkan atau  mengurangi  
kepuasan  kerja. 
Atasan (Supervision),  Atasan yang baik berarti  mau menghargai  pekerjaan  bawahannya.  
Bagi bawahan, atasan  bisa dianggap sebagai  frgor  ayaUibu  /teman  dan  sekaligus  
atasannya. Teman Sekerja (workers),  Merupakan  faktor  yang  berhubungan  dengan  
hubungan  antara  pegawai dengan  atasannya  dan dengan pegawai lain, baik yang  sama  
maupun  yang berbeda  jenis pekerjaan. Promosi  (promotion),  Merupakan faktor  yang  
berhubungan  dengan  ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh  peningkatan  karir  
selama bekerja. Gaji/Upah  (Pay),  Merupakan  faktor pemenuhan  kebutuhan  hidup pegawai  
yang  dianggap  layak  atau  tidak. 

Kinerja Karyawan 
Setiap  perusahaan  ingin  karyawannya  memiliki  kemampuan  menghasilkan  suatu kinerja 
yang  tinggi.  Hal ini sangat sulit dicapai apabila karyawan yang  bekerja di  dalamnya  
merupakan  orang- orang yang tidak produktif.  Perusahaan  kadangkala tidak memiliki  
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kemampuan  untuk membedakan mana  karyawan  yang produktif  atat mana karyawan yang 
tidak  produktif. 

PEMBAHASAN
Korelasi
Variabel Motivasi (X1)  terhadap Kinerja  Karyawan (Y). Hasil pengujian Uji T untuk variabel
Motivasi (X1)  terhadap  Kinerja  Karyawan  (Y) menunjukkan  t hitung  sebesar  3,549 > ttabel
sebesar 2,001. Dengan  tingkat  signifikansi  0,001< 0,05.  Hal ini menunjukkan  bahwa  
Motivasi (X1) memiliki  pengaruh  positif secara parsial  dan signifikan  terhadap Kinerja  
Karyawan (Y). 

Variabel Kepuasan  Kerja  (X2) terhadap  Kinerja  Karyarvan  (Y) 
Tabel 1. Korelasi
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the 
Estimate

1 ,788 ,621 ,608 3,015

a  Predictors: (Constant), kepuasan kerja, motivasi  

Dari hasil tabel 1 Adjusted  R Square  yaitu menunjukkan  koefisiensi  determinasi.  Angka  
ini akan  diubah  ke bentuk persen,  yang artinya presentase  kontribusi  pengaruh variabel  
independen  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  Adjusted R2 sebesar 0,608 artinya 
presentase  kontribusi  pengaruh  variabel  Motivasi  (Xr) dan Kepuasan  Kerja  (Xz) terhadap  
Kinerja  Karyawan  (Y) sebesar  60,80%  sedangkan sisanya 39,20%  (100%-60,80%)  
dijelaskan  atau dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain diluar penelitian, seperti.  insentif  
tunjangan  kesehatan,  lingkungan.

Analisis  Regresi  Linear Berganda 
Tabel 2 
Coefficientsa

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Model B Std. Error Beta

1 (Constant) 3,838 3,656 1,050 ,298
Motivasi ,494 ,139 ,446 3,549 ,001

Kepuasan
Kerja

,402 ,129 ,392 3,119 ,003

a  Dependent Variable: Kinerja Karyawan
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Hasil Regresi Linear Berganda 
Y = a+b1X1  +b2X2 
Y = 3,838 + 0,494 X1  + O,402 X2 
Persamaan  regresi tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut : 
1)  Konstanta  sebesar  3,838 artinya, jika   motivasi (X1) dan kepuasan  kerja  (X2) nilainya  
adalah  0, maka  kinerja  karyawan  (Y) =  3,838. 
2)  Koefisien regresi variabel motivasi (X1) sebesar 0,494  : artinya  jika  variabel  independen
lain kepuasan  kerja   X2 nilainya tetap  dan motivasi  (X1) mengalami  kenaikan  sebesar  1%,  
maka kinerja karyawan  (Y) akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,494  
Koefisien regresi variabel  kepuasan kerja (X2) sebesar  0,402, artinya jika variabel 
independen  lain motivasi (X1) nilainya tetap  dan  kepuasan  kerja  (X2) mengalami  kenaikan 
sebesar 1 poin,  maka  kinerja karyawan  (y) akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,402. 

Dari hasil di atas  dapat diketahui nilai Variance  Inflation  Factor  (VIF),  masing-masing  
variabel  yaitu  Motivasi  (X1) sebesar  2,421  dan Kepuasan  Kerja  (X2)  sebesar  2,421 dan  
ukuran Variance Inflation Factor (VIF) lebih  kecil dari 10, dan  tolerance  (t) kedua  variabel  
tersebut lebih besar dari 0,1. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kedua  variabel  tersebut  
tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji t-statistik 
Tabel 3 
ANOVA

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.  
1 Regression 864,458 2 432,229 47,550 ,000  

Residual 527,215 58 9,090   
Total 1391,672 60   

a  Predictors: (Constant), kepuasan kerja,  motivasi  
b  Dependent Variable: kinerja karyawan

Hasil pengujian  Uji T untuk variabel  Kepuasan  Kerja (&) terhadap Kinerja Karyawan  (Y) 
menunjukkan t hitung sebesar  3,119 < t tabel  sebesar  2,001. Dengan  tingkat  signifikansi  
0,003< 0,05.  Hal ini menunjukkan  bahwa Kepuasan  Kerja (X2) pengaruh  positif  secara 
parsial dan signifikan terhadap  Kinerja  Karyawan (Y). 

Uji F (Simultan) 
Dari hasil pada tabel 4 16 di  atas bahwa keseluruhan  variabel  menunjukkan  nilai Fhitung
sebesar  47,550> F tabel"3,16 dengan  tingkat  signifikan   0,000 < 0.05. Hal ini berarti bahwa  
Motivasi (X1) dan Kepuasan  Kerja (X2)  secara  bersama-sama  (simultan) memiliki  
pengaruh  yang signifikan terhadap  Kinerja  Karyawan (Y). 
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 
Berdasarkan  penelitian  tentang pengaruh  motivasi dan kepuasan kerja  terhadap  kinerja 
karyawan di PT Alam  Raya Perkasa  Jakarta,  maka terdapat tiga hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian  ini. Hasil analisis data  dapat diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut : 
1) Motivasi (X1) terhadap  Kinerja  Karyawan (y) 
Dari hasil Uji T untuk variabel Motivasi  (X1) terhadap  Kinerja Karyawan tingkat 
signifikansi 0,001< 0,05. Hal ini menunjukkan  bahwa Motivasi  (X1) memiliki  pengaruh  
positif  secara parsial  dan signifikan terhadap, Kinerja Karyawan  (Y) Maka Ho ditolak  dan  
Ha diterima  artinya  motivasi (X1) berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  
karyarvan (Y) 
2) Kepuasan  Kerja  (X2)  terhadap  Kinerja  Karyawan  (Y) Dari  hasil uji t untuk variabel 
Kepuasan  Kerja  (X2) terhadap Kinerja Karyawan  (Y) menunjukkan t hitung  sebesar 3,119
(  t tabel sebesar 2,001) 
Dengan  tingkat  signifikansi  0,003 < 0,05.  Hal ini menunjukkan  bahwa Kepuasan Kerja 
(X2) pengaruh positif secara parsial dan signifikan  terhadap  Kinerja Karyawan  (Y). Maka 
Ho ditolak  dan  Ha diterima artinya kepuasan  kerja  (X2) berpengaruh  positif dan signifikan  
terhadap kinerja karyawan  (Y) 

3) Berdasarkan  pengujian  secara simultan 
Dari hasil ujii F variabel  motivasi  (X1),  kepuasan  kerja  (Ya), Kinerja  karyawan  (Y) 
seluruh variabel menunjukkan  nilai F hitung  sebesar  47,550 > F   ttabel  3,16 dengan tingkat 
signifikan  0,000  < 0,05.  Hal ini berarti bahwa Motivasi  (X1) dan  Kepuasan  Kerja  (X2)
secara bersama-sama  (simultan)  memiliki  pengaruh yang signifikan  terhadap Kinerja 
Karyawan (Y). Maka  Ho ditolak  dan Ha diterima artinya motivasi (Xl), kepuasan kerja  (X2)
secara  bersama-sama  (simultan) berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap kinerja  
karyawan  (Y). 

Saran
Berdasarka  hasil analisis dan perhitungan  sebelumnya  maka penulis  memberikan beberapa 
saran yang diharapkan  dapat menjadikan masukan bagi PT Alam Raya  Perkasa  Jakarta  . 
1) Bagi perusahaan 
Dari hasii  penelitian diketahui bahwa responden  berpendapat  motivasi dan  kepuasan  kerja  
mempunyai  pengaruh yang baik terhadap  kinerja karyawan.  Penulis  memberikan  saran 
kepada  per.rsahaan  bahwa sebaiknya lebih  memperhatikan  terhadap  karyawan  yang  
berprestasi baik dengan  memberikan  reward  (penghargaan). Hal  ini dapat memotivasi  
karyawan  untuk meningkatkan  kinerjanye  agar  lebih baik lagi.  Serta mengerti  apa  yang 
dibutuhkan  para  karyawan  dan  mengetahui  keinginan-keinginan apa  yang rnembuat  
karyawan  merasa puas sehingga  dapat  meningkatkan  kinerjanya. 
2) Bagi penelitian selanjutnya 
Bagi  penelitian  selanjutnya diharapkan  untuk menambahkan  variabel bebas yang  lain 
(seperti: pengetahuarq  budaya  organisasi,  dll) agar dapat  meningkatkan  kinerja  karyawan 
sehingga kualitas  dan  kuantitas hasil  kerja karyawan  sesuai  dengan  yang diharapkan  
perusahaan,  serta melakukan  pemilihan wakfu yangtepat ketika  menyebar  kuesioner. 
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Hal  ini dikarenakan  sebagian  besar kuesioner  dalam  penelitian ini yang tidak kembali  
dikarenakan para calon responden  tidak punya cukup waktu. 
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ABSTRAK
Bank merupakan industri yang kegiatan utamanya adalah penghimpunan dana dari 

masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. 
Oleh karenanya penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebab kegiatan 
usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membuktikan pengaruh rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi 
dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing
Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja bank yang diukur dengan 
Return On Asset (ROA) serta variabel-variabel manakah yang paling dominan 
berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).  

Obyek penelitian adalah bank-bank umum yang beroperasi di Indonesia pada 
tahun 2014. Teknik penentuan sampling adalah sampling jenuh atau sensus yaitu dimana 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yang berarti sampel yang digunakan 
sama dengan populasi. Sampel seluruhnya diambil dari hasil rating 101 bank umum di 
Indonesia yang dilakukan oleh Biro Riset InfoBank selama tahun 2014. Teknik analisis 
yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Karena data yang digunakan adalah data 
sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas 
beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi uji, normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedatisitas dan autokorelasi. 

Dari hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 108,364 dengan P value sebesar 
0,000. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), 
Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio 
(LDR) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap Return On Asset 
(ROA). Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR), Net
Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) 
berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan Capital Adequacy
Ratio (CAR) dan Net Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh secara parsial.  

 
Kata Kunci : Rasio-rasio Keuangan, Kinerja Bank 
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I. PENDAHULUAN
Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang 

tinggi dapat berpengaruh terhadap peforma suatu bank, komplesitas usaha perbankan yang 
tinggi dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. 
Permasalahan perbankan di Indonesia antara lain disebabkan depresiasi rupiah, 
peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sehingga menyebabkan 
meningkatnya kredit bermasalah. Lemahnya kondisi internal bank seperti manajemen yang 
kurang memadai, pemberian kredit kepada kelompok atau group usaha sendiri serta modal 
yang tidak mengcover terhadap resiko-resiko yang dihadapi oleh bank tersebut 
menyebabkan kinerja bank menurun. 

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor 
permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko 
pasar, yang dikenal dengan CAMELS. 

Kondisi kesehatan maupun kinerja bank dapat kita analisis melalui laporan keuangan. 
Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para 
pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank 
wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia ini, yang teridiri dari: (1) 
Laporan Tahunan; (2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulan; (3) Laporan Publikasi 
Bulanan; dan (4) Laporan Keuangan Konsolidasi. Laporan keuangan yang diterbitkan 
diharapkan mencermikan kinerja bank tersebut yang sebenarnya. Dari informasi yang 
bersifat fundamental tersebut dapat dilihat apakah bank tersbut telah mencapai tingkat 
efesiensi yang baik, dalam arti telah memanfaatkan, mengelola dan mencapai kinerja 
secara optimal dengan menggunakan sumber-sumber dana yang ada. Bank yang memiliki 
tingkat kesehatan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik pula. Dengan 
memiliki kinerja yang baik masyarakat pemodal akan menanamkan dananya pada saham 
bank tersebut. Hal ini menunjukan adanya kepercayaan masyarakat bahwa bank tersebut 
dapat memenuhi harapanya. Bank yang memperoleh dana dari masyarakat akan secara 
sadar bahwa memiliki tanggung jawab untuk mengelola aktiva serta sumber-sumber dana 
yang dimiliki secara professional. 
Kriteria penilaian kinerja perbankan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda 
dengan kriteria yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian kesehatan bank versi 
Bank Indonesia mengacu pada unsur-unsur Capital, Assets Quality, Management, 
Earning, Liquidity dan Sensitivity, sedangkan dalam penelitian ini menerapkan rasio-rasio 
keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank. Penelitian ini 
tidak mencantumkan unsur manajemen suatu bank karena hal ini tidak bisa dilihat dari 
luar. Alasan dipilihnya Return On Assets (ROA) sebagai variabel dependen dengan 
alasan bahwa ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 
menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA  
merupakan  rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin besar ROA 
menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) 
semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara faktor net income margin dengan 
perputaran aktiva. Net Income Margin menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari 
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setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva 
menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang 
dimilikinya. Apabila salah satu dari faktor tersebut meningkat (atau keduanya), maka 
ROA juga akan meningkat.  

KERANGKA TEORI 
Kinerja Perbankan 

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja  tergantung  pada  
bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang 
ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis 
(dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai 
ukuran lainnya) harus betul-betul  digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama 
masa implementasi strategi (Hunger & Wheelen, 2003). Kinerja keuangan pada dasarnya 
merupakan merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya 
yang ada dalam perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan manajemen (Farid dan Siswanto, 1998 dalam Basran Desfian, 2005). 
Demikian juga halnya dengan kinerja perbankan dapat diartikan sebagai hasil yang 
dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif 
mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen 
(Basran Desfian, 2005). 

Penilaian kinerja perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi 
perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya  perekonomian suatu  negara (Astuti Yuli 
Setyani, 2002).  Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio 
keuangan. Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank 
Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank 
umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 
tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian 
tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan 
Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan 
bank tersebut secara berkala dan sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama 
untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan 
bank dimaksud diselesaikan selambat- lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi  penilaian 
atau dalam jangka waktu  yang ditetapkan oleh pengawas bank terkait. Penilaian tingkat 
kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, 
manajemen, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar. 

 
Analisis Rasio Keuangan 
Rasio keuangan atau analisis keuangan adalah angka yang menunjukan hubungan antara 
suatu unsur dengan unsur lainya dalam laporan keuangan. Hubungan atara unsur – unsur 
keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara individual 
rasio itu kecil artinya, kecuali jika dibandingkan dengan suatu standar yang dipakai sebagai 
dasar pembanding. Dari penafsiran rasio-rasio suatu perusahaan. Penganalisis tidak 
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menyimpulkan apakah rasio-rasio itu menjukan kondisi yang menguntungkan atau tidak 
menguntungkan (Jumingan. 2009. P118). 
 
 
 
 
 
Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang banyak digunakan. Rasio 
merupakan alat untuk menyediakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Rasio 
merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yang diinterprestasikan dengan 
tepat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Analisa rasio dapat 
mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar  perbandingan dalam menemukan 
kondisi dan  tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing 
komponen yang membentuk rasio. Seperti alat analisis lainnya, rasio paling bermanfaat 
bila berorientasi ke depan. Hal ini berarti kita sering menyesuaikan faktor- faktor yang 
mempengaruhi rasio untuk kemungkinan tren dan ukurannya di masa depan. Kita juga 
harus menilai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi rasio di masa depan. 
Karenanya, kegunaan rasio tergantung pada keahlian penerapan dan interprestasinya dan 
inilah bagian yang paling menantang dari analisis rasio (Wild, Subramanyam, Halsey, 
2005). 
 

   Return On Asset (ROA)
ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh 
bank dari penggunaan aktiva bank. ROA menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk 
menilai efektivitas dalam menggunakan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. 
Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, hal itu berarti bahwa 
perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 
(Abidin et al, 2008:30). Dalam menentukan suatu kesehatan bank, Bank Indonesia lebih 
mementingkan penilaian ROA, suatu bank dikatakan sehat jika bank memiliki rasio ROA 
1,50%.  
Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh bank 
dari penggunaan aktiva tetap. Jika rasio ROA yang diperoleh adalah 0%  atau negatif, 
kesehatan bank diberikan nilai kredit 0 dan setiap kenaikan 0,15% mulai dari 0 nilai 
kreditnya ditambah 1 demikian seterusnya hingga maksimum (Sudirman, 2013 : 156).  
Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan 
ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan teoritis dan cara 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 (Lukman Dendawijaya, 2009:118). 
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Capital Adequacy Ratio (CAR)
CAR merupakan persentase tertentu dikalikan dengan aktiva tertimbang menurut risiko 

(Sudirman, 2013:201). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap 
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No.15/12/PBI/2013 Bank 
wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang 
Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat 
menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR pada tingkat tertentu 
dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal  yang  cukup  untuk  meredam  
kemungkinan  timbulnya  resiko sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset 
terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus mengandung 
resiko. 

Menurut Iwayan Sudirman (2013:101) Perhitungan kebutuhan modal bank didasarkan 
pada aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Perhitungan ATMR mencakup aktiva 
yang tercantum dalam neraca bank maupun dalam aktiva bank yang bersifat administratif 
sebagaimana yang tercermin pada kewajiban bank yang masih bersifat kontigensi atau 
komitmen yang disediakan pihak bank kepada pihak luar. 

Besarnya CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut. (Sudirman, 2013:112). 
 

Modal sebuah bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari 
modal disetor, modal disumbang dari pihak pemilik, agio saham, cadangan, laba tahun lalu, 
dan laba tahun berjalan, sedangkan modal pelengkap terdiri dari modal pinjaman dari pihak 
lain atau dari pemegang saham, lembaga atasanya atau subordinasi, cadangan yang dibentuk 
yang tidak berasal dari laba (Sudirman,2013: 99). 

 
Biaya Pendapatan Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio keuangan BOPO sering juga disebut rasio efesiensi ini digunakan sebagai untuk 
mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 
pendapatan nasional (Pandia, 2012 : 72). 

Menurut Iwayan Sudirman (2013:157) rasio biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional atau BOPO yang nilainya 100 atau lebih nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 
0,08% nilai kredit ditambah dengan 1 demikian seterusnya sampai maksimum 100. Biaya 
operasional yang terlalu tinggi misalnya biaya tersebut sama dengan pendapatan artinya bank 
tidak mendapatkan untung dan tidak rugi atau biaya operasionalnya lebih besar dari 
pendapatan operasional artinya bank menderita rugi diberi kredit 0 atau tidak mendapat nilai. 
Nilai kredit akan didapat jika biaya operasional jika lebih kecil dari pendapatan operasional.  
Secara matematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut (Sudirman, 2013: 151) : 
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Net Interest Margin (NIM)
NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata 

aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi 
beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang 
menghasilkan bunga (interest bearing assets). Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dimaksud dengan 
aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam 
bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan 
atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, (reverse repurchase 
agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta  bentuk  
penyediaan  dana  lainnya  yang dapat dipersamakan dengan itu. Oleh karennya bank wajib 
menjaga selalu kualitas aktiva produktifnya dan melaporkan perkembangannya ke Bank 
Indonesia secara berkala. 

Selain menjaga kualitas aktiva produktifnya, untuk menjaga posisi NIM perlu 
memperhatikan perubahan suku bunga. Dalam mencapai keuntungan yang maksimal 
selalu ada risiko yang sepadan, semakin tinggi keuntungannya semakin besar risiko 
yang dihadapi. Yang dalam perbankan sangat dipengaruhi oleh besarnya suku bunga 
(interest rate). Peningkatan keuntungan dalam kaitannya dengan perubahan suku bunga 
sering disebut NIM (Net Interest Margin), yaitu  selisih  pendapatan  bunga dengan biaya 
bunga (Indira Januarti, 2002). 

 
Non Performing Loan (NPL). 
Yang dimaksud dengan NPL adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam 
golongan 3, 4, 5 dari 5 golongan kredit yaitu debitur yang kurang lancar, diragukan 
dan macet. Hendaknya selalu diingat bahwa perubahan pengolongan kredit dari kredit 
lancar menjadi NPL adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas kredit (Z. 
Dunil, 2005). 
Salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleknya kegiatan perbankan adalah 
munculnya non performing loan (NPL) yang semakin besar. Atau dengan kata lain 
semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, 
sehingga NPL semakin besar atau resiko kredit semakin besar (Wisnu Mawardi, 2005). 
NPL adalah rasio kredit bermasalah dengan total kredit. NPL yang baik adalah NPL 
yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil 
NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang 
tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, 
sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Wisnu Mawardi, 2005). 
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Loan to Deposit Ratio 
LDR merupakan yaitu rasio antara kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang 

dihimpun oleh bank. Menurut Biro Riset Infobank Bank yang sehat jika LDRnya berada pada 
rasio antara 78% - 100% . 

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan 
untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran 
kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank 
berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit 
dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa 
konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. 
Menurut Kasmir (2008:290), rasio LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi 
jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 
sendiri yang digunakan. 

 
Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber 

pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya penyaluran dana dalam 
bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank 
membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank 
bersangkutan. Menurut Mulyono (1995:101), rasio LDR merupakan rasio perbandingan antara 
jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan 
modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar 
kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang 
diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula 
kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya,2000 : 118). Besarnya LDR menurut peraturan 
pemerintah maksimum adalah 100% dan batas bawahnya adalah 78%, 
(http://www.bi.go.id/id/perbankan/arsitektur/Contents/Default.aspx). 
LDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Sudirman,2013: 158). 

 
 
 

2.1.4 Pengaruh Rasio – Rasio Keuangan Perbankan Terhadap ROA 
Penelitian ini mengulas mengenai pengaruh rasio rentabilitas yang terinci dalam CAR, 
NPL, LDR, BOPO dan NIM terhadap ROA. Pengaruh rasio-rasio tersebut terhadap 
ROAdapat diuraikan sebagai berikut. 
 
Pengaruh CAR Terhadap ROA 
Modal bank merupakan “engine” dari pada  kegiatan  bank, kalau  kapasitas mesinnya 
terbatas maka sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan  kapasitas kegiatan usahanya 
khususnya dalam penyaluran kredit. CAR dibawah 8% tidak mempunyai peluang untuk 
memberikan kredit. Padahal kegiatan utama bank adalah  menghimpun dana dan 
menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Dengan  CAR yang  cukup atau  memenuhi 
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kententuan, bank tersebut dapat beroperasi sehingga terciptalah laba. Dengan kata lain 
semakin tinggi  CAR semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran kredit yang optimal, 
dengan asumsi tidak terjadi macet akan menaikkan laba yang akhirnya akan 
meningkatkan ROA. Besarnya modal suatu bank, akan mempengaruhi tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank (Wisnu Mawardi, 2005).  

 
 Pengaruh NPL terhadap ROA  

NPL merupakan perbandingan total pinjaman bermasalah dibanding dengan total 
pinjaman diberikan pihak ketiga. Dalam penelitian Wisnu Mawardi (2005), NPL 
merupakan proksi dari resiko kredit yang terdapat dalam laporan keuangan publikasi. 
Bank dapat menjalankan operasinya dengan baik jika mempunyai NPL dibawah 5%. 
Kenaikan NPL yang semakin tinggi menyebabkan cadangan Penyisihan Penghapusan 
Aktiva Produktif (PPAP) yang ada tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit tersebut 
harus diperhitungkan sebagai beban (biaya) yang langsung berpengaruh terhadap 
keuntungan bank dan karena keuntungan atau akumulasi keuntungan juga habis, maka 
harus dibebankan kepada modal (Z. Dunil, 2005). Dengan demikin kenaikan NPL 
mengakibatkan laba menurun sehingga ROA menjadi semakin kecil. Dengan kata lain 
semakin tinggi NPL maka kinerja bank menurun dan sebaliknya. 

 
Pengaruh LDR terhadap ROA 
Peningkatan LDR berarti penyaluran dana ke pinjaman semakin besar sehingga laba 
akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur 
dengan ROA semakin tinggi. Standar LDR yang baik adalah 85% sampai dengan 110%. 
Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari 
masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Logika teori 
tersebut didukung oleh hasil penelitian Basran Desfian (2005) yang menyatakan bahwa 
secara parsial variabel LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa 
semakin tinggi LDR sampai dengan batas tertentu maka akan semakin banyak dana 
yang disalurkan dalam bentuk kredit maka akan meningkatkan pendapatan bunga 
sehingga ROA semakin tinggi. Basran Desfian (2005) menyatakan bahwa sesuai dengan 
teori yaitu peningkatan LDR disebabkan peningkatan dalam pemberian kredit ataupun 
penarikan dana oleh masyarakat dimana hal ini dapat mempengaruhi likuiditas bank yang 
berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 
Hasil penelitian Agus Suyono (2005) menunjukkan bahwa variabel BOPO merupakan 
variabel yang paling dominan dan konsisten dalam mempengaruhi ROA. Disamping itu 
BOPO juga merupakan variabel yang mampu membedakan bank yang mempunyai ROA 
diatas rata-rata maupun bank yang mempunyai ROA dibawah rata-rata. Dalam 
pengelolaan aktivitas operasional bank  yang  efisien dengan memperkecil biaya 
operasional bank akan sangat mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan bank yang 
tercermin dalam ROA sebagai indikator yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam 
menghasilkan laba dengan memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki. 
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Pengaruh NIM terhadap ROA 
NIM sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif. Bank 
perlu berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktifnya tetap 
terjaga. Dengan kualitas kredit yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih 
sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba bank. Pendapatan bunga bersih yang 
tinggi akan mengakibatkan meningkatnya laba sebelum pajak sehingga ROA pun 
bertambah. 

 
2.2 Kerangka Pemikiran 

Untuk memberikan gambaran yang yang jelas dan sistematis, maka dapat dibuat 
suatu kerangka berpikir dari pengaruh rasio Capital Adequacy Ratio (ROA), Net
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset 
(ROA) pada gambar berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 

 
Keterangan
 =  Pengaruh secara parsial 
 =  Pengaruh secara simultan 

CAR 

NPL 

LDR 

BOPO 

NIM 

 

ROA 
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2.4  Hipotesis 
Berdasarkan  kerangka pemikiran teoritis, hasil penelitian terdahulu, dan rumusan 

masalah maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara parsial 

terhadap Return On Asset (ROA). 
H2 : Diduga Non Performing Loan (NPL) Berpengaruh secara Parsial 

terhadap Return On Asset (ROA). 
H3 : Diduga Loan to Deposit Ratio (LDR) Berpengaruh secara parsial 

terhadap Return On Asset (ROA) 

4 : 
Diduga Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh secara psarsial terhadap Return On Asset (ROA). 

5 : 
Diduga rasio Net Interest Margin (NIM) berpengaruh secara parsial 
terhadap terhadap Return On Asset (ROA). 

6 : 
Diduga CAR, NPL, LDR, BOPO dan LDR berpengaruh secara 
simultan Return On Asset (ROA). 

METODE PENELITI 
Unit Analisis Data 
Unit analisis merupakan objek penelitian yang fokusnya dapat bertingkat mulai dari 
individu, pasangan, kelompok, organisasi dan kultur (Wiyono, 2011 : 52).  
Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat depertemen dalam 
organisasi yang berbeda. Data yang digunakan adalah rasio-rasio CAR, NPL, LDR, 
BOPO, NIM dan ROA yang berasal dari organisasi departemen  berbeda. 
 
Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara non participant observation, 
yaitu mencatat atau mengcopy data yang tercantum dalam “Rating 118 Bank Versi 
Infobank 2005”. Data dari Infobank tersebut dipublikasikan dalam Infobank No. 437 
Edisi Juli 2015. 
 
Variabel dan Pengukuran 

  Variabel  
1. Variabel dependen berupa kinerja perbankan yang diukur dengan Return On Assets  
(ROA). 

 
 
 

2.Varibel Independen (X) 
Variabel independent berupa rasio-rasio keuangan antara lain CAR, BOPO, NIM, 
LDR, NPL. Masing-masing variabel didefinisikan sebagai berikut : 
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 
 
 

 

 
b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 
 

 
 
 
 

c.  Non Performing Loan (NPL) 
PL  =  Kredit yang bermasalah     x100% 
Kredit yang disalurkan 

 
d. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 
 

 
 

Net Interest Margin (NIM) 
NIM  =  Pendapatan Bunga Bersih 
                 Rata-rata Aktiva Produktif 

 
Analisis Data 
Analisis Regresi Berganda 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Regresi berganda didasari pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal dari dua atau 
lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi berganda ini akan 
dilakukan bila jumlah variabel independenya terdapat minimal dua (wiyono, 2011:193). 
Adapun persamaanya dituliskan sebagai berikut : 
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Dimana: 
Y : Return On Asset (ROA) 
A : Bilangan Konstanta 
b1-
b3 

: Koefisien regresi dari masing-masing variabel 
Independen 

X1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) 
X2 : Non Performing Loan (NPL) 
X3 : Loan Deposit Ratio (LDR) 
X4  Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO)
X5  Net Interest Margin (NIM) 
E : Variabel Residual 

 Uji Hipotesis 
Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) 
variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) baik secara parsial, dilakukan 
dengan menggunakan uji statistik t (t-test), dan untuk melihat kelayakan model dilakukan 
dengan uji statistik F (F-test), pada level 5%   (  = 0,05). 
1. Uji Simultan (Uji Statistik F) 
Pengujian ini melibatkan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam menguji 
ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara simultan atau parsial bersama-sama 
(Sunyoto, 2009:16). 
2. Uji secara Parsial/Uji-t 
Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan. Masing-
masing nilai koefisien regresi sendiri-sendiri terhadap variabel terikat.  
3. Koefesien Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² terletak antara 0 sampai 
dengan 1 (0  R²  1). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk  
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses 
mendapatkan nilai R2 yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R² rendah tidak berarti 
model regresi jelek (Ghozali, 2009:15). 

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil Penelitian 

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah Bank – Bank Umum yang 
beroperasi di Indonesia. Dikelompokan berdasarkan kepemilikan modal sebagaimana 
yang di isyaratkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Penelitian ini akan 
menganalisis pengaruh rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA). 
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Data rasio keuangan bank mum yang di indonesia dapat dilihat pada tabel 4.1 
berikut. 

 
Table 1 
Rata-rata Rasio Keuangan Bank Umum Periode 2014 
(Dalam Persen) 
Statistics
 

 CAR NPL ROA LDR BOPO NIM 
NamaBa
nk 

N Valid 101 101 101 101 101 101 101 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 21.606
1 2.5190 1.7430 96.929

8 
84.385
1 6.3076  

Std. Error of 
Mean 

1.2090
7 .22946 .15965 3.9085

3 
1.5190
1 .63942  

Minimum 10.05 .00 -4.96 51.97 41.47 .24  
Maximum 94.42 12.24 4.74 350.91 143.31 65.65  

Sumber: Ouput SPSS  
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa : 
1. Rata-rata CAR Bank Umum di Indonesia menunjukan perkembangan yang baik. 
Dimana rata-rata CAR  pada bank umum pada tahun 2014 diatas 8%. 
2. Rata-rata NPL pada Bank Umum di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang baik. 
Dimana rata-rata NPL pada bank umum di Indonesia pada tahun 2014 dibawah 5%. 
3. Rata-rata ROA Bank Pemerintah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang 
baik, dimana rata-rata ROA dari 101 Bank umum di Indonesia pada tahun 2014 berada 
di atas 1.5%. 
4. Rata– rata BOPO Bank Umum di Indonesia menunjukan perkembangan yang baik, 
pada tahun 2014 rata-rata BOPO Bank Umum di Indonesia 84.385% tidak melebihi  batas 
maximum dari rasio bopo sebesar 93.5%. 
5. Rata-rata LDR Bank Umum di Indonesia adalah 96.929%. LDR dikatakan baik karena 
rasio LDRnya terletak antara 78 – 100%. 
6. Rata-rata NIM pada Bank Umum di Indonesia menunjukan hasil yang baik, mengingat 
pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif sebesar 6.307%. 
 

Koefisien Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 terletak antara 0 sampai dengan 1 (0 

 R2  1). Nilai R2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 
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Tabel 2 
Koefesien Determinasi 
Model Summaryb

 

Model R 
R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .922a .851 .843 .63580 1.973 
a. Predictors: (Constant), NIM, NPL, LDR, CAR, BOPO 
b. Dependent Variable: ROA 
 
Nilai R menerangkan tingkat hubungan antar variabel-variabel independen (X) dengan 
variabel dependen (Y). Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R sebesar 0.922 atau 
92.2%. Artinya hubungan antar variabel indpenden yaitu CAR, NPL, LDR, BOPO dan 
NIM terhadap variabel dependen ROA  adalah 92.2%. 
Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square (R2) sebesar 0.851 atau 85.1%. 
Artinya variabel independen yaitu CAR, NPL, LDR BOPO, dan NIM dapat 
menerangkan variabel dependen yaitu ROA sebesar 85.1%. Sedangkan sisanya 
sebesar 1 4 . 9 % diterangkan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam modal 
regresi pada penelitian ini. 
Adjusted  R  Square  merupakan  nilai  R2    yang  disesuaikan sehingga 
gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model, dari tabel di atas dapat dilihat 
bahwa nilai Adjusted R Square (R2) adalah sebesar 0.843 atau 84.3%. 

 
Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 
yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan 
terhadap variabel dependen (Imam Ghozali, 2009:16). Untuk menguji pengaruh 
simultan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. 
1. Membandingkan nilai F hitung dalam tabel ANOVA dengan F tabel. Jika F hitung > 

F tabel maka hipotesis yang diajukan diterima artinya terdapat pengaruh secara 
bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika F hitung 
< F tabel maka hipotesis ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-
sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

2. Berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 
5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan tidak 
diterima atau dikatakan tidak signifikan. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 
berikut. 
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Tabel 3 
 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 219.024 5 43.805 108.364 .000b 

Residual 38.403 95 .404   
Total 257.427 100    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), NIM, NPL, LDR, CAR, BOPO 
Sumber : Output SPSS, 2015 (Data diolah) 

 
Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F 

hitung sebesar  dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai signifikansi tersebut lebih 
kecil daripada 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu, 
ROA, BOPO dan LDR berpengaruh simultan terhadap CAR sehingga hipotesis 
yang diajukan diterima. Apabila menggunakan cara lain yaitu dengan 
membandingkan F hitung dengan F tabel, maka F tabel dapat dilihat dalam tabel F 
pada alfa 0.05 dengan derajat bebas pembilang sebesar 3 dan derajat penyebut 101 
(101–5-1) sehingga dapat diketahui bahwa nilai F tabel adalah sebesar 2.31. Nilai 
F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel pada tabel ANOVA sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan yaitu CAR, NPL, LDR 
BOPO, dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) 
diterima. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu 
CAR, NPL, LDR BOPO, dan NIM secara simultan atau bersama-sama akan 
berpengaruh pada ROA Bank Umum di Indonesia. 

Analisis Regresi Berganda 
Untuk mengetahui koefesien variabel ROA, BOPO dan LDR maka dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 
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Tabel 4 
Analisis Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 10.754 .539  19.964 .000 
CAR .002 .006 .012 .250 .803 
NPL -.044 .035 -.063 -1.266 .209 
LDR -.009 .002 -.228 -4.515 .000 
BOPO -.097 .006 -.927 -17.434 .000 
NIM .030 .011 .121 2.794 .006 

 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Output SPSS, 2015 (Data diolah) 

Analisis linier berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel 
independen terhadap satu variabel dependen (Wiyono, 2011:299). Persamaan regresi 
dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients. Pada tabel coefficients yang dibaca 
adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta dan baris 
selanjutnya menunjukkan konstanta variabel independen. Berdasarkan tabel di atas 
maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut. 
ROA = 10.754 + 0.002 ROA - 0.044 NPL - 0.009 LDR – 0.097 BOPO  +  0.030 

NIM.
Berdasarkan model regresi dan tabel 3 diatas maka hasil regresi berganda dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 
1. Persamaan regresi berganda diatas, diketahui mempunyai konstanta sebesar 

10.754. Besaran konstanta menunjukan bahwa jika variabel-variabel independen 
diasumsikan konstanta, maka variabel dependen yaitu ROA akan naik sebesar 
10.754%. 

2. Koefisien variabel CAR = 0.002% berarti setiap kenaikan CAR sebesar 1% akan 
menyebabkan kenaikan ROA sebesar 0.002%. 

3. Koefesien variabel NPL = -0.044% berarti setiap kenaikan NPL sebesar 1% akan 
menyebabkan penurunan ROA sebesar 0.044%. 

4. Koefesien variabel LDR = -0.009 berarti setiap kenaikan LDR sebesar 1% akan 
menyebabkan penurunan ROA sebesar 0.009%.  

5. Koefesien variabel BOPO = -0.097% berarti setiap kenaikan BOPO sebesar 1% 
akan menyebabkan penurunan ROA sebesar 0.097%. 

6. Koefesien variabel NIM = 0.030 berati setiap kenaikan variabel NIM sebesar 1% 
akan menyebabkan kenaikan ROA sebesar 0.030%. 
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Uji Parsial (Uji Statistik T) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 
lainnya konstan (Ghozali,2009:17). Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat 
dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: 
1. Membandingkan nilai t hitung dalam tabel coeffesien dengan                t tabel. jika 

t hitung > t tabel maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung < t tabel maka Ho 
diterima artinya tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. 

2. Berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 5% 
maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai 
signifikasi lebih besar dari 0.05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak 
atau dikatakan tidak signifikan. 
Untuk mengetahui koefisien variabel ROA, BOPO dan LDR dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut ini : 
 
Tabel 5  
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 10.754 .539  19.964 .000 
CAR .002 .006 .012 .250 .803 
NPL -.044 .035 -.063 -1.266 .209 
LDR -.009 .002 -.228 -4.515 .000 
BOPO -.097 .006 -.927 -17.434 .000 
NIM .030 .011 .121 2.794 .006 

a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Output SPSS, 2015 (Data diolah) 

 
Dari tabel 5 diatas, maka hasil regresi berganda dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 
1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0.250 
dengan signifikansi 0.803, serta t tabel sebesar 1.985. Karena nilai signifikansi 
lebih besar daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel maka 
dapat disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA 
sehingga hipotesis yang diajukan yaitu CAR t i da k  berpengaruh secara parsial 
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terhadap ROA ( ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang 
terjadi pada CAR t i d a k  akan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Koefisien CAR sebesar 0.250% menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif 
terhadap ROA. Setiap terjadi penurunan CAR sebesar 1% akan diikuti oleh 
penurunan nilai ROA sebesar 0.250%. Semakin besar CAR maka ROA akan 
mengalami kenaikan. 

Tidak berpengaruhnya CAR terhadap ROA disebabkan karena bank – bank 
pada periode 2014 tidak mengoptimalkan dana yang ada. hal ini ditunjukan dengan 
nilai rata-rata CAR pada tahun 2014 sebesar 21.606 hasil penelitian ini di dukung 
oleh Ponttie Prasnanugraha P (2007) menunjukan CAR tidak berpengaruh terhadap 
ROA yang merupakan proksi kinerja keuangan bank umum. Hal ini terjadi karena 
peraturan bank Indonesia yang mensyaratkan bahwa CAR minimal 8% 
mengakibatkan bank berusaha menjaga CAR yang dimiliki sesuai dengan 
ketentuan. Namun bank cinderung menjaga CARnya tidak melebihi 8% karena ini 
berarti pemborosan. Hal tersebut terjadi karena bank belum dapat melempar kredit 
sesuai dengan yang diharapkan atau belum optimal. 

2. Non Performing Loan (NPL) 
Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -

1.250 dengan signifikansi 0.209, serta t tabel sebesar 1.985. Karena nilai 
signifikansi lebih besar daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih kecil daripada t 
tabel maka dapat disimpulkan bahwa NPL tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap ROA sehingga hipotesis yang diajukan yaitu NPL t i da k  berpengaruh 
secara parsial terhadap ROA ( ditolak). Hal ini mengindikasikan bahwa 
perubahan yang terjadi pada NPL t i d a k  akan berpengaruh signifikan terhadap 
ROA. 

Koefisien NPL sebesar -1.250 menunjukkan bahwa NIM berpengaruh negatif 
terhadap ROA. Setiap terjadi penurunan NPL sebesar 1% akan diikuti oleh 
kenaikan nilai ROA sebesar -1.250%. Semakin besar NPL maka ROA akan 
mengalami penurunan. 

Penyaluran kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank 
Umum sebagai salah satu yang langsung berinteraksi kaitannya dalam penyaluran 
kredit dengan masyarakat kecil menengah berperan dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Dana yang berlebih (surplus fund) yang disalurkan 
secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan 
produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Ketika tingkat penyaluran kredit meningkat maka kemungkinan akan diikuti 
dengan meningkatnya Non Performing Loan (NPL), Non Performinng Loan (NPL) 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu maksimal 5 %. 

3. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -4.515 

dengan signifikansi 0.00, serta t tabel sebesar 1.985.. Karena nilai signifikansi 
lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka 
dapat disimpulkan bahwa LDR berpengaruh secara parsial terhadap ROA 
sehingga hipotesis yang diajukan yaitu LDR berpengaruh terhadap ROA secara 
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parsial diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada 
likuiditas yaitu  LDR akan  mempengaruhi  nilai  ROA,  yang  berarti bahwa naik 
atau turunnya likuiditas yaitu LDR berpengaruh terhadap CAR. 

Koefisien LDR sebesar -4.515 menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif 
terhadap ROA. Setiap terjadi penurunan LDR sebesar 1% akan diikuti oleh 
kenaikan nilai ROA sebesar -4.515%. Semakin besar LDR maka ROA akan 
mengalami penurunan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi LDR menunjukkan 
semakin riskan kondisi likuiditas bank. Jika presentase penyaluran kredit terhadap 
dana pihak ketiga berada antara 78% -100%, maka bank tersebut dapat dikatakan 
mempunyai tingkat profitabilitas yang baik, sehingga kinerja keuangan bank 
tersebut juga baik (Bank Indonesia, 2004). Peningkatan pada laba, menyebabkan 
ROA juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk 
ROA. 

4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 
Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -

17.434 dengan signifikansi 0.000, serta t tabel sebesar 1.985. Karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada t 
tabel maka dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh secara parsial 
terhadap ROA sehingga hipotesis yang diajukan yaitu BOPO berpengaruh secara 
parsial terhadap ROA diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang 
terjadi pada BOPO akan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Koefisien BOPO sebesar -17.434 menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh 
negatif terhadap ROA. Setiap terjadi penurunan BOPO sebesar 1% akan diikuti 
oleh kenaikan nilai ROA sebesar 17.434%. Semakin besar BOPO maka ROA 
akan mengalami penurunan. 

Variabel BOPO berpengaruh terhadap ROA perusahaan, hal ini menandakan 
bahwa dengan meningkatnya BOPO pada perusahaan perbankan menandakan 
perusahaan lebih banyak mengeluarkan biaya operasional dalam menghasilkan 
laba. Kondisi ini juga menandakan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba 
besar tidak efisien dalam melakukan operasionalnya sehingga BOPO berpengaruh 
negatif terhadap ROA. Berpengaruhnya BOPO terhadap ROA didukung oleh hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Ponttie Prasnanugraha P (2007) yang menunjukkan 
bahwa variabel BOPO merupakan variabel yang paling dominan dan konsisten 
dalam mempengaruhi ROA. Disamping itu BOPO juga merupakan variabel yang 
mampu membedakan bank yang mempunyai ROA diatas ratarata maupun bank 
yang mempunyai ROA dibawah rata-rata. Dalam pengelolaan aktivitas operasional 
bank yang efisien dengan memperkecil biaya operasional bank akan sangat 
mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan bank yang tercermin dalam ROA 
sebagai indikator yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 
laba dengan memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki. 

 
 
 

 
109-111



110-111

 
 
 

ANALISIS PENGARUH RASIO – RASIO KEUANGAN (EDWARD HASIBUAN) 

 

 

5. Net Interest Margin (NIM) 
Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

2.794 dengan signifikansi 0.006, serta t tabel sebesar 1.985. Karena nilai 
signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada t 
tabel maka dapat disimpulkan bahwa NIM berpengaruh secara parsial terhadap 
ROA sehingga hipotesis yang diajukan yaitu NIM berpengaruh secara parsial 
terhadap ROA diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi 
pada NIM akan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Koefisien NIM sebesar 2.794 menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif 
terhadap ROA. Setiap terjadi penurunan NIM sebesar 1% akan diikuti oleh 
penurunan nilai ROA sebesar 2.974%. Semakin besar NIM maka ROA akan 
mengalami kenaikan. 
 Sedangkan variabel NIM berpengaruh terhadap ROA menandakan bahwa 
perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif pada perusahaan perbankan 
dapat menambah laba bagi perusahaan. Bank telah melakukan tindakan yang 
berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktifnya tetap 
terjaga. Dengan kualitas kredit yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga 
bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba bank. Pendapatan bunga 
bersih yang tinggi akan mengakibatkan meningkatnya laba sebelum pajak sehingga 
ROA pun bertambah. Hasil penelitian ini didukung oleh Ponttie Prasnanugraha P 
(2007) yang menunjukkan bahwa NIM berpengaruh terhadap ROA. Setiap 
peningkatan NIM akan mengakibatkan peningkatan ROA. Hal ini terjadi karena 
setiap peningkatan pendapatan bunga bersih, yang merupakan selisih antara total 
biaya bunga dengan total pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya laba 
sebelum pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan ROA. 
 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan nilai R square sebesar 0,851. Hal ini berarti 85,1% ROA dipengaruhi 

oleh kelima variabel bebas CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM. Sedangkan sisanya 
14,9% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain di luar model. 

2. Dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung sebesar 108,364 dengan P value sebesar 
0,000. Hal ini berarti nilai P value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 
variabel CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang berarti terhadap ROA. 

3. Variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai t 
hitung sebesar 0.250 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,803 yang berarti nilai P 
value lebih dari 0,05. 

4. Variabel NPL secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai t 
hitung sebesar -1.250 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.209 yang berarti nilai P 
value kurang dari 0,05. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien 
untuk variabel NPL ini bernilai negatif, hal ini terjadi karena rata-rata nilai NPL 
bank-bank yang beroperasi pada tahun 2014 sebesar 2.519% masih dalam batas 
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maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. Bank dapat 
menjalankan operasinya dengan baik jika mempunyai NPL dibawah 5%. 

5. Variabel LDR secara parsial berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai t hitung 
sebesar -4.515 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai P value 
kurang dari 0,05. 

6. Variabel BOPO secara parsial berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai t hitung 
sebesar -17,434 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai P value 
kurang dari 0,05. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk 
variabel BOPO ini bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang 
diberikan oleh variabel BOPO terhadap ROA adalah negatif. Kondisi ini 
mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai BOPO perusahaan maka mengakibatkan 
semakin rendah ROA perusahaan tersebut. 

7. Variabel NIM secara parsial berpengaruh terhadap ROA dilihat dari nilai t hitung 
sebesar 2.794 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang berarti nilai P value 
kurang dari 0,05. Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk 
variabel NIM ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang 
diberikan oleh variabel NIM terhadap ROA adalah positif. Kondisi ini mengandung 
arti bahwa semakin tinggi nilai NIM perusahaan maka mengakibatkan semakin 
rendah ROA perusahaan  
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STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) 
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA 

Mahfuz Ahfas 
Dosen STIE Bhakti Pembangunan

ABSTRAK
Tujuan daripada Studi Kelayakan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 
Lombok Utara (KLU) ini  adalah untuk menemukan lokasi terbaik sesuai dengan 
potensi ekonomi yang ada serta melakukan analisis kelayakan pendirian BPR di KLU 
dari perspektif kelayakan finansial, operasional, legal, keuangan daerah dan teknis. 
Sasaran responden dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintahan terkait 
(Bappeda), pelaku UMKM yang diambil secara acak proporsional pada masing-
masing wilayah kecamatan, serta pihak regulator sektor perbankan yaitu Bank 
Indonesia kantor Perwakilan Mataram. Pendekatan analisis data terdiri dari analisis 
deskriptif terkait potensi ekonomi wilayah, analisis kelayakan teknis dan finansial. 
Hasil kajian tehadap kondisi demografis, ekonomi wilayah, kelembagaan keuangan 
maupun maupun terhadap kelayakan teknis dan finansial menunjukkan bahwa 
pendirian kantor BPR di wilayah KLU perlu dipertimbangkan dan dinyatakan layak. 
Tiga lokasi strategis yang direkomendasikan adalah Kecamatan Pemenang, Tanjung, 
dan Gangga.

Kata Kunci : Studi Kelayakan, analisis potensi ekonomi, kelayakan teknis dan finansial 

PENDAHULUAN
Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu dari sepuluh Kabupaten/Kota 

yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana secara geografis posisinya 
terletak dibagian utara Pulau Lombok. Secara definitif KLU berdiri pada tahun 2008 
sebagai bagian dari daerah pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Meskipun usianya yang 
sangat muda, aktivitas pemerintahan dan perekonomian berkembang dengan pesat. 
Dukungan perekonomian tersebut ditopang oleh potensi Sumber Daya Alam sehingga 
mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara. Kondisi 
perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari capaian produk domestik regional bruto 
(PDRB). Struktur perekonomian KLU didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan 
kontribusi sebanyak 44,96 persen. Laju pertumbuhan umumnya sangat dipengaruhi oleh 
sektor kunci di Kabupaten Lombok Utara yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, 
hotel dan restoran. Laju pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,22 persen sedangkan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 4,55 persen.  

Posisi  keuangan  daerah  KLU khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus 
mengalami peningkatan, terbukti bahwa rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 
2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 1.60% yaitu dari 3.50% - 5.10%. Rasio tersebut 
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menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memberkan kontribusi pajak daerah 
terbilang cukup baik, meskipun besarannya masih sangat rendah. Hal itu merupakan suatu 
kewajaran bagi pemerintahan yang baru mengalamai pemekaran, sehingga diperlukan 
inovasi-inovasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonominya. Salah satu 
langkah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan membangun sarana dan prasarana 
pendukung permodalan masyarakat, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR 

KAJIAN PUSTAKA 
Tinjauan Penelitian Terdahulu  Abdu Hadi, dkk (2010) Studi Kelayakan Pendirian Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) di kabupaten Tanah Bumbu di tinjau dari aspek keuangan. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui kelayakan Pendirian BPR di Kabupaten Tanah Bumbu di 
tinjau dari aspek keuangan. Metodelogi penelitan yang di gunakan yakni secara sederhana 
(diskonto) dan dengan diskonto (discounted cash flow). Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami peningkatan. 
Keadaan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Tanah Bumbu yang 
di lihat dari meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan 
perkapita. Posisi DKP bamk umum kabupaten kota baru mencapai  Rp. 451, 6 milyar dan 
posisi kredit sebesar Rp. 572,5 milyar cukup potensial jika BPR di dirikan di daerah ini. Di 
rekomendasikan rencana pendirian BPR di kabupaten tanah bumbu yang terletak di jalan 
transmigrasi kecamatatan Simpang Empat Batulicin.  
Ali Maskur (2010) Kajian Ekonomi Wilayah Kabupaten Kudus dalam Rangka 
Pengembangan Perbankan (Studi Kasus Pada BPR Konvensional), Tujuan dari kajian ini 
adalah untuk mengkaji potensi wilayah Kabupaten Kudus bagi investasi pengembagnan 
perbankan mikro (BPR konvensional) dengan menggunakan data historis dari periode 2005-
2009 dan dianalisa secara deskriptif dan memprediksinya dengan analisis trend. Faktorfaktor 
yang dianalisis dalam penelitian ini adalah ; demografi, produk domestik regional bruto, 
pendapatan perkapita, dan tingkat persaingan perbankan. Hasil dari kajian menunjukkan 
bahwa perekonomian regional di Kabupaen Kudus tumbuh baik dan persaingan perbankan 
belum cukup ketat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Kudus bagi 
pengembangan kredit kecil dan mikro yang merupakan corebusiness BPR masih sangat 
menjanjikan. Melihat berbagai aspek yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa peluang 
investasi bagi pengembangan perbankan mikro (BPR Konvensional) di Kabupaten Kudus 
masih cukup besar.  

Tinjauan Teoritis   Landasan Hukum dan Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR sebagai 
satu jenis bank yang kegiatan usahanya terutama ditujukan untuk melayani usahausaha kecil 
dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya BPR dapat 
menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.  
Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan 
dengan Bank Umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk 
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Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/ atau tabungan 
pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta 
dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. 
Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali 
sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, 
dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 
(satu) propinsi.

Peluang dan Tantangan BPR
Perkembangan industri BPR yang pesat selama ini menunjukkan bahwa BPR merupakan 
salah satu pilar penting dalam sistem keuangan mikro di Indonesia. Meskipun demikian, 
masih banyak UMK dan masyarakat pedesaan yang belum dapat dilayani oleh BPR. Disadari 
bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah 
pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan perbankan baik dari aspek 
pembiayaan maupun penyimpanan dana. Adapun lembaga keuangan yang tepat dan strategis 
untuk melayani kebutuhan masyarakat tersebut adalah BPR dengan pertimbangan:  

• BPR merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan.  
• BPR merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank      

Indonesia.
• Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di BPR.  
• BPR berlokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan 

pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.  
• BPR memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR 

dapat menjangkau dan melayani UMK dan masyarakat pedesaan.  
Posisi BPR yang strategis tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar keberadaan 
BPR memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian 
daerah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, hal ini merpakan peluang yang dapat 
dimanfaatkan guna meningkatkan peran BPR dalam memberkan pelayanan kepada UMK 
dan masyarakat. Disamping peluang-peluang tersebut, terdapat tantangantantangan yang 
akan dihadapi BPR ke depan. Adapun peluang dan tantangan-tantangan tersebut adalah 
sebagai berikut:

Peluang BPR
1.  Keunggulan Komparatif
Dalam sistem keuangan di Indonesia, BPR memiliki keunggulan komparatif baik 
dibandingkan dengan Bank Umum maupun LKM non bank. Keunggulan yang dimiliki BPR 
terhadap Bank Umum terutama prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat, dan 
skim kredit yang lebih fleksibel. Selain itu, BPR juga unggul dalam hal pelayanan kepada 
nasabah yang mengutamakan pendekatan personal dan “jemput bola“, lokasi kantor yang 
dekat dengan nasabah, serta lebih memahami ekonomi dan masyarakat setempat. 
Dibandingan dengan LKM non bank, BPR memiliki keunggulan berupa adanya pengaturan, 
pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia, serta adanya infrastruktur pendukung.  
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 2.  Potensi Pasar yang Besar  
Saat ini diperkirakan terdapat 15 juta UMK berbadan hukum yang 12 juta di antaranya 
belum mendapat kredit dari perbankan. Apabila tiap UMK memperoleh kredit senilai 
Rp10 juta, maka terdapat peluang penyaluran kredit BPR sebesar Rp120 triliun atau 8 kali 
jumlah kredit yang disalurkan BPR per Juli 2006. Sebagian besar masyarakat pedesaan 
yang populasinya mencapai sekitar 56,5% (data BPS 2005) dari total masyarakat 
Indonesia belum tersentuh pelayanan perbankan dan masih tergantung pada pelayanan 
keuangan informal dan program pemerintah. Hal tersebut merupakan potensi bagi BPR 
untuk meningkatkan sebaran dan jangkauannya.  
3.  Potensi Kerjasama Keuangan dengan Lembaga Lain
Peluang kerjasama keuangan BPR dengan berbagai lembaga lain sangat terbuka, terutama 
karena BPR adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan 
perbankan, diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia. Kerjasama tersebut dapat berupa 
penyaluran pinjaman, pembiayaan kepada UMK maupun dalam pendanaan (refinancing)
kepada BPR itu sendiri. Kerjasama dalam rangka pembiayaan kepada UMK dapat 
dikembangkan dengan berbagai institusi agar pembiayaan kepada UMK tersebut 
mencapai sasaran dan efisien, antara lain kerjasama BPR dengan Bank Umum, koperasi, 
LKM non bank, maupun lembaga lainnya. Terkait dengan hal tersebut, linkage program 
antara BPR dengan Bank Umum perlu diteruskan dan ditingkatkan. Keberadaan program 
ini semakin diperkuat dengan adanya kesepakatan antara PERBARINDO dan 
PERBANAS untuk mendorong penyaluran kredit UMK melalui BPR.  
4.  Dukungan Kebijakan Pemerintah
Upaya Pemerintah secara gencar untuk meningkatkan peran UMK dan masyarakat 
pedesaan dalam perekonomian nasional yang direalisasikan antara lain dengan 
dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (Inpres No.3/2006) 
menegaskan pentingnya pemberdayaan UMK, khususnya dalam hal peningkatan akses 
UMK kepada sumber daya finansial. Di samping itu, Pemerintah Pusat dan Daerah juga 
sedang berupaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui 
berbagai program, yang dapat dimanfaatkan oleh BPR untuk menyediakan jasa keuangan 
mikro, yang antara lain berupa: 

• Usaha pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan  
   wirausaha-wirausaha kecil baru
• Pembangunan sentra industri kecil dan koperasi  
• Kemudahan perijinan dan perlindungan bagi usaha mikro  
• Penguatan dan pemberdayaan UMK melalui bantuan dan akses modal usaha  
• Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi UMK dan kemitraan usaha  
• Peningkatan kemampuan petani supaya mampu menghasilkan produk yang mampu 

bersaing sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan petani.
b). Tantangan
1. Penguatan Permodalan BPR

Untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan memperluas pelayanan BPR, serta 
menangkap peluang dalam melakukan ekspansi usaha kepada UMK, BPR perlu 
didukung dengan permodalan yang kuat. Berdasarkan data sampai dengan akhir bulan 
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Juli 2006, terdapat 382 BPR (19,7%) yang belum memenuhi ketentuan permodalan 
untuk akhir tahun 2006 yaitu 40% dari ketentuan modal disetor minimum.  

2.   Peningkatan Efisiensi BPR
Sekalipun kinerja BPR cukup baik berdasarkan indikator keuangan seperti ROA dan 

ROE, efisiensi BPR masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi produktivitas SDM 
mengingat salah satu sumber inefisiensi BPR adalah rendahnya ketrampilan dan 
profesionalisme SDM BPR. Hal ini menuntut pengkajian dan penerapan teknologi 
modern dan tepat guna, selain peningkatan profesionalisme perbankan (core banking 
skills) dan tata kelola perusahaan (corporate governance).

3.   Masalah Likuiditas dan Pendanaan BPR
      Kepercayaan terhadap BPR masih perlu ditingkatkan mengingat masyarakat lebih 

memilih menyimpan dananya di Bank Umum. Hal ini mendorong BPR menawarkan 
tabungan dan deposito berjangka dengan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan 
Bank Umum sehingga menyebabkan tingginya cost of fund yang pada gilirannya 
meningkatkan suku bunga kredit BPR.  

      Simpanan nasabah BPR yang pada umumnya berjangka pendek dibandingkan dengan 
kredit yang diberikan menimbulkan risiko likuiditas (liquidity mismatch). Selama ini 
BPR mengandalkan kemampuan keuangan pemegang saham dan pengurus/ relasi 
pengurus BPR, serta BPR secara bilateral untuk mengatasi permasalahan likuiditas yang 
dialami, karena belum adanya lembaga dan sistem yang menyediakan pinjaman jangka 
pendek bagi BPR yang membutuhkan sebagaimana halnya pasar uang antar bank pada 
Bank Umum. Untuk mengantisipasi risiko likuiditas, selama ini BPR memelihara alat 
likuid dalam jumlah besar yang berakibat penggunaan dana BPR tidak optimal. Untuk 
membantu BPR mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan mismatch maupun 
karena kekurangan dana untuk ekspansi kredit BPR, perlu diupayakan hadirnya lembaga 
keuangan sebagai pengayom BPR yang mampu menyediakan dana jangka pendek pada 
saat dibutuhkan BPR, juga sebagai penyedia dana untuk ekspansi BPR.

4.    Persaingan yang lebih ketat di masa depan
       Sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang juga memberikan 

pembiayaan kepada UMK, persaingan di masa depan dalam pembiayaan kepada UMK 
akan semakin meningkat. Persaingan tersebut dapat terjadi dengan Bank Umum yang 
mengembangkan unit-unit pelayanan mikro, LKM non-bank dan lembaga penyalur dana 
bergulir yang didukung oleh Pemerintah. Persaingan juga muncul sebagai akibat dari 
penyaluran dana donor, pemerintah dan BUMN secara langsung melalui proyek atau 
secara tidak langsung melalui Bank Umum dan/ atau koperasi. Terkait dengan 
persaingan tersebut di atas, BPR dituntut untuk mencari dan membuka pasar baru yang 
tidak terlayani Bank Umum dan pesaing di atas serta mengembangkan hubungan dengan 
nasabah yang berkesinambungan.  

5.    Peningkatan Penyebaran dan Jangkauan BPR
  Perkembangan industri BPR yang pesat dalam lima tahun terakhir tidak diimbangi 
dengan penyebaran yang lebih merata khususnya di luar Pulau Jawa dan Bali. 
Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan penyebaran BPR di luar 
Jawa dan Bali. Hal tersebut terkait dengan daya tarik ekonomi dan pengaturan BPR. 
Meskipun di luar pulau Jawa dan Bali terdapat beberapa daerah yang memiliki daya 
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tarik tinggi yaitu memiliki PDRB per kapita yang tinggi dan konsentrasi penduduk 
yang cukup, serta persyaratan modal disetor yang lebih rendah, namun hal tersebut 
belum menarik minat investor untuk mendirikan BPR di wilayah tersebut.  

6.   Perlindungan Nasabah BPR
Dalam rangka meningkatkan peran pelayanan BPR kepada UMK dan masyarakat 
pedesaan, aspek perlindungan nasabah merupakan tantangan tersendiri bagi BPR, 
mengingat belum efektifnya implementasi transparansi informasi produk BPR dan 
penggunaan data nasabah, serta penyelesaian pengaduan nasabah.

Arah Kebijakan, Strategi Penguatan dan Peningkatan Peran BPR Untuk Melayani 
UMK
 Upaya mencapai visi yang ditetapkan, dijabarkan dalam arah kebijakan, strategi 
penguatan dan peningkatan peran BPR dalam rangka pelayanan kepada UMK dan 
masyarakat pedesaan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1.Memperkuat kelembagaan  
Dalam rangka peningkatan daya saing dan jangkauan pelayanan BPR kepada UMK dan 
masyarakat pedesaan, kelembagaan industri BPR perlu diperkuat melalui peningkatan 
permodalan BPR, penyebaran BPR di seluruh Indonesia, pembukaan kantor cabang, serta 
kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lain (linkage program). Upaya untuk 
mendorong BPR melakukan merger atau konsolidasi perlu terus dilakukan agar BPR 
memiliki permodalan yang kuat, jaringan kantor yang lebih terintegrasi, dan beroperasi 
secara efisien.
2.Meningkatkan kualitas pengaturan
Peningkatan kualitas pengaturan yang sejalan dengan perkembangan perbankan, 
perekonomian, serta mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional diharapkan dapat 
menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan BPR yang berdaya saing tinggi. 
Terkait dengan hal tersebut, pengaturan BPR di masa mendatang akan 
mempertimbangkan strata BPR atas dasar total aset dalam rangka pengawasan dan 
perluasan pelayanan kepada masyarakat.  
3.  Meningkatkan  efektivitas  sistem pengawasan  
Industri BPR yang sehat, kuat, produktif dan dipercaya tidak terlepas dari sistem 
pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sistem pengawasan yang efektif 
diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan dan pelanggaran sedini mungkin serta 
memastikan dipenuhinya ketentuanketentuan yang berlaku.  
4.  Mendorong kualitas tata kelola, manajemen dan operasional yang sehat dan 
profesional
BPR di masa mendatang diharapkan dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi dan 
integritas yang tinggi serta menerapkan prinsipprinsip tata kelola yang baik. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, kualitas kompetensi SDM BPR perlu terus ditingkatkan 
sehingga tercapai standar kualitas yang memadai dalam pengelolaan BPR. Pengelolaan 
BPR yang sehat dan dijalankan secara profesional akan meningkatkan kredibilitas BPR 
di mata masyarakat.  
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5. Mewujudkan infrastruktur pendukung industri BPR yang efektif
Infrastruktur pendukung yang efektif diperlukan untuk mendorong pengembangan industri 
BPR. Strategi ini mencakup upaya mewujudkan lembaga pengayom, meningkatkan efektifitas 
lembaga sertifikasi profesi, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai 
instansi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan BPR.  
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah
Strategi  pengembangan  ini dimaksudkan untuk mendorong BPR agar beroperasi 
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat melalui pemberian pelayanan dan informasi 
produk yang baik, sehingga nasabah
BPR memahami produk yang ditawarkan BPR dan terlindungi kepentingannya.   

METODE  PENELITIAN 
Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian eksploratif deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif dan analisis dengan pendekatan kualitatif. Pada hakekatnya penelitian 
ini berupaya menemukan fakta secara mendalam untuk menjawab pertanyaan apakah 
pendirian BPR di kabupaten Lombok Utara mempunyai kelayakan dilihat dari aspek teknis 
operasional dan kelayakan ekonomi, keuangan, dan sosial.  

Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan pada wilayah di kabupaten Lombok Utara. Pada lokasi dan obyek yang 
dipilih secara acak dan selanjutnya dilakukan kajian terhadap potensi dan prospek pendirian
BPR di wilayah Kabupaten Lombok Utara.  

Jenis dan Sumber Data
Data pokok yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 
stakeholders dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pengusaha dan Masyarakat di wilayah 
kabupaten Lombok Utara. Data sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dokumen seperti 
data BPS, laporan penelitian, laporan tahunan, buletin dan kumpulan data serta informasi 
dari instansi yang terkait dengan topik penelitian.

Metode Pengumpulan Data
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 
3 (tiga) tahapan proses, yaitu getting in, getting along, dan logging the data. Pada tahap 
getting in merupakan proses memasuki lokasi penelitian dengan mandat yang diberikan oleh 
Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk Surat Tugas 
untuk melaksanakan penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap getting along, yakni 
menjalin interaksi personal yang lebih mendalam dan harmonis dengan sumber informasi 
untuk memperoleh data-data yang relevan. Pada tahap logging the data merupakan tahap 
pengumpulan data yang dibutuhkan yang dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara 
menggunakan questionnaire yang sudah dipersiapkan dan dokumentasi. Teknik 
dokumentasi bermanfaat untuk memperoleh data dalam bentuk dokumen atau catatan yang 
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terkait dengan konsep kebijakan, implementasi, dan dampak yang muncul di lokasi 
penelitian.

Penentuan Responden
Responden yang dituju untuk proses pengambilan data penelitian ini adalah: Pertama,
pejabat pemerintahan khususnya di Bagian Ekonomi dan Keuangan instansi yang terkait 
dengan perencanaan seperti BAPPEDA, dan dari unsur dunia usaha yaitu pengusaha yang 
termasuk UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara yang diambil secara acak 
proporsional pada masing-masing wilayah kecamatan. Kedua, pihak regulator sektor 
perbankan dalam hal Bank Indonesia Cabang Mataram selaku pihak yang terlibat dalam 
perencanaan dan pengawasan kebijakan perbankan seperti BPR di wilayah Provinsi NTB.

TEKNIK ANALISA DATA 
Teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari :  

1). Teknik Analisis Deskriptif yang meliputi,
a) Kecenderungan (trend) produksi;
b) Potensi pemasaran;  
c) Pendapatan per kapita masyarakat  
    dan  perkembangan penduduk;  
d) Dampak lingkungan;  
e) Aksesibilitas.

2). Teknik Analisis Kelayakan Teknis, yang mencakup : 
a) Analisis Penentuan lokasi;
b) Analisis fasilitas dan Utilitas umum;  
c) Rencana spesifikasi Bank Perkreditan Rakyat.

3).  Teknik Analisis Kelayakan Finansial yang terdiri dari: 
a) Teknik Analisis Internal Rate of Returns (IRR)
Tingkat hasil pengembalian internal didefinisikan sebagai suku bunga yang 
menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan atau penerimaan kas, 
dengan pengeluaran investasi awal. Analisis IRR adalah proses penghitungan suatu 
tingkat discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0 (nol). Jika IRR lebih 
besar daripada CoC (Cost of Capital) maka proyek tersebut layak untuk diteruskan, 
sedangkan apabila IRR lebih kecil atau sama dengan CoC maka proyek tersebut 
sebaiknya dihentikan.

b) Teknik Analisis Net Benefit Cost Ratio
Teknik analisis Net B-C Ratio digunakan untuk membandingkan antara keuntungan 
bersih yang telah di discount positif dengan net benefit yang telah di discount
negatif. Jika nilai Net B/C lebih besar dari 1 (satu) maka proyek tersebut layak untuk 
dikerjakan sebaliknya jika Net B/C kurang dari 1 (satu) berarti proyek tersebut tidak 
layak untuk diteruskan. 
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HASIL
Analisis Potensi 
Faktor Demografi
Penduduk selain sebagai obyek dalam pembangunan, penduduk juga sebagai modal utama 
atau sebagai unsur vital dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Lombok Utara pada 
tahun 2011 berjumlah 202.092 jiwa yang tersebar di 5 (lima) wilayah kecamatan.Secara garis 
besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan 
tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia 
kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesiaadalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Tabel 
berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas per wilayah kecamatan :  
Jumlah penduduk terbanyak usia 15 tahun ke atas pada tahun terakhir (Tahun 2011) adalah di 
Kecamatan Tanjung, yaitu sebanyak 32.434 atau sebesar 23,2 persen dari total penduduk usia 
15 tahun ke atas pada tahun 2011. Transisi demografi ditandai dengan meningkatnya 
penduduk usia 15 tahun ke atas yang berdampak pada menurunnya tingkat ketergantungan 
atau dapat menciptakan peluang yang tentunya melalui tersediannya penduduk berkualitas. 
Oleh karena itu Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang mendukung penyerapan tenaga 
kerja, sehingga perlu dilakukan identifikasi keterkaitan karakteristik penduduk usia kerja 
dengan pembangunan ekonomi. Tidak diragukan peran perbankan sebagai motor penggerak 
roda perekonomian.   

Ekonomi Wilayah Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Kabupaten Lombok Utara   
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator potensi ekonomi suatu 
wilayah. Berdasarkan PDRB juga dapat diukur pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral 
maupun keseluruhan. PDRB Kabupaten Lombok Utara menurut Harga yang Berlaku dan 
Harga KonstanTahun2010-2013:

Tabel 1
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Utara,   

Tahun 2011 - 2013 

No.  Kecamatan  Thn 2011 Thn 2012 Thn
2013

1. Pemenang  33.825  31.934  23.307  
2. Tanjung  23.075  22.908  32.434  
3. Gangga  33.238  28.379  28.784  
4. Kayangan  29.583  24.854  25.248  
5. Bayan 29.248  29.727  

Total  137.323  139.500  
Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014
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Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa:
a. PDRB menurut Harga yang Berlaku Kabupaten Lombok Utara mengalami 
pertumbuhan rata-rata sebesar 12, 31  % per tahun.   
b. Perekonomian Kabupaten Lombok Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat.  
c. Perbankan yang termasuk dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 
merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi yaitu pada urutan ke-6 (enam) 
sebesar 7,22 %. Namun diakui bahwa perbankan memiliki peran vital sebagai motor 
penggerak pertumbuhan ekonomi.  

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2012

Tabel 2 
PDRB Menurut Harga Yang Berlaku

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2013 (Dalam Rp.000.000) 

No.  SEKTOR  2011 2012 2013 Kontribus
i

Rata2
pertumb
u hn (%)

1 Pertanian 523,697.03 572,628.73 632,312.89 45.54% 9.88%

2 Pertambangan dan 
Penggalian

27,640.53  32,990.06  37,085.13  2.56%  15.88%  

3 Industri  12,412.04  13,446.56  15,038.06  1.08%  10.09%  

4 Listrik Gas dan Air  4,402.68  4,917.24  5,557.35  0.39%  12.35%  

5 Bangunan  102,177.35  122,172.07  135,470.36  9.45%  15.23%  

6 Perdagangan, hotel 
& Restoran

199,790.84 223,517.68 251,467.05 17.75% 12.19%

7 Angkutan dan 
Komunikasi  

86,075.07  89,742.78  97,775.08  7.22%  6.61%  

8
Keuangan & 
persewaaan dan 
jasa perush.

59,362.35  65,455.46  71,203.68  5.17% 9.52%

9 Jasa-jasa  113,335.00  139,798.12  160,470.33  10.83%  19.07%  
RATA-RATA   12.31% 
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Tabel 3 
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha 

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2013 (Dalam %) 

No.  SEKTOR  2011 2012 2013 Rata2
(%)

1 Pertanian 43.52
%

42.64
%

41.90% 42.69%

2 Pertambangan dan Penggalian  2.66%  2.77%  2.79%  2.74%  
3 Industri  1.44%  1.41%  1.40%  1.42%  
4 Listrik Gas dan Air  0.28%  0.28%  0.29%  0.28%  
5 Bangunan  .04%  11.57%  11.80%  11.47%  
6 Perdagangan, hotel & Restoran  18.62 18.74%  18.84%  18.73%  

7 Angkutan dan Komunikasi  6.80%  6.66%  6.77%  6.74%  

8 Keuangan & persewaaan dan 
jasa perush. 6.12%  6.13%  6.13%  6.13%  

9 Jasa-jasa  9.52%  9.79%  10.09%  9.80%  
RATA-RATA  11,11%  

       Sumber : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014 

Tabel berikut adalah untuk melihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi 
terhadap Pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Utara:  
Sektor-sektor ekonomi Kabupaten Lombok Utara sangat potensial bagi pengembangan sektor 
keuangan dan perbankan dilihat dari sisi penghimpunan dana masyarakat (raising fund) dan  
penyaluran dana kepada masyarakat (allocating fund), hal ini diindikasikan dengan peranan 
(kontribusi) masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Lombok Utara yang 
didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,69 % diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan 
restoran sebesar 18,73 %.

a.Sektor Ekonomi Potensial penyumbang PDRB
Struktur perekonomian Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh sektor pertanian yang 
memberikan kontribusi sebanyak 44,96 persen. Sektor yang memberikan kontribusi yang 
cukup tinggi adalah sektor perdagangan hotel dan restoran yang memberikan kontribusi 
sebanyak 17,88 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Utara mencapai 
4,03 persen. Laju pertumbuhan umumnya sangat dipengaruhi sektor kunci di Kabupaten 
Lombok Utara yaitu sektor pertanian sektor perdagangan, hotel dan restoran. Laju 
pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,22 persen sedangkan sektor perdagangan, hotel 
dan restoran mencapai 4,55 persen. (Lombok Barat Dalam Angka, 2014)  
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Gambar 1 
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di KLU  Tahun 2014 

b.Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Kecil
Industri kerajinan merupakan jenis industri yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara. Sala
industri kerajinan yang cukup banyak adalah industrI kerajinan rotan yang mencapai 145 unit
berlokasi di Kecamatan Gangga. Industri kerajinan lainnya yaitu industri tenun ikat mencapai 44
Industri informal yang tergolong IKAHH mencakup 1.574 unit dengan serapan tenaga kerja seb
4.509 orang. Sedangkan industri informal yang tergolong ILMEA berjumlah 225 unit dengan se
tenaga kerja sebanyak 1.989 orang. Investasi yang dihasilkan dari sektor industri informal IK
mencapai Rp 2,91 miliyar. Sedangkan total investasi dari ILMEA mencapai Rp 729 juta.  

Jumlah dan Pertumbuhan Kelembagaan 
      a.Jumlah Kantor Cabang/ KCP Bank Umum dan BPR 

Pada tahun 2013 jumlah kantor bank umum di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 unit, dan 
BPR juga sebanyak 3 unit, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :  
Pada wilayah yang ada di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah p
sedikit setelah kota Mataram. Jika melihat rasio antara luas wilayah dengan jumlah bank yang
Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio paling besar dibandingkan wilayah kabupaten/ kota l
Pulau Lombok yaitu 40,48 %. Artinya setiap jarak 40,48 km2

Tabel 4
Jumlah Kantor Bank Umum Dan BPR di KLU Tahun 2013 

No.  Jenis Kantor  Bank Umum  BPR
1. K   3  0  tasuP rotna
2. K   0  0  gnabaC rotna
3. Kantor Cabang Pembantu  1  0  
4. K   0  0  saK rotna
5. K   0  2  tinU rotna

T   3  3  lato 
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)  (MAHFUZ AHFAS)

Gambar 1 
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di KLU  Tahun 2014 

b.Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Kecil
Industri kerajinan merupakan jenis industri yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara. Sala
industri kerajinan yang cukup banyak adalah industrI kerajinan rotan yang mencapai 145 unit
berlokasi di Kecamatan Gangga. Industri kerajinan lainnya yaitu industri tenun ikat mencapai 44
Industri informal yang tergolong IKAHH mencakup 1.574 unit dengan serapan tenaga kerja seb
4.509 orang. Sedangkan industri informal yang tergolong ILMEA berjumlah 225 unit dengan se
tenaga kerja sebanyak 1.989 orang. Investasi yang dihasilkan dari sektor industri informal IK
mencapai Rp 2,91 miliyar. Sedangkan total investasi dari ILMEA mencapai Rp 729 juta.  

Jumlah dan Pertumbuhan Kelembagaan 
      a.Jumlah Kantor Cabang/ KCP Bank Umum dan BPR 

Pada tahun 2013 jumlah kantor bank umum di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 unit, dan 
BPR juga sebanyak 3 unit, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :  
Pada wilayah yang ada di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah p
sedikit setelah kota Mataram. Jika melihat rasio antara luas wilayah dengan jumlah bank yang
Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio paling besar dibandingkan wilayah kabupaten/ kota l
Pulau Lombok yaitu 40,48 %. Artinya setiap jarak 40,48 km2

Tabel 4
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No.  Jenis Kantor  Bank Umum  BPR
1. Kantor Pusat  0  3  
2. Kantor Cabang  0  0  
3. Kantor Cabang Pembantu  1  0  
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5. Kantor Unit  2  0  

T otal  3  3  
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014
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diwakili oleh 1 kantor bank. Demikian halnya dengan rasio antara jumlah penduduk 
produktif (jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja)  dengan jumlah 
bank, selain di Kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Utara memiliki rasio 
terbesar, yaitu sekitar 4.104 %, dengan kata lain setiap kantor bank yang ada di Kabupaten 
Lombok Utara dapat melayani sejumlah 4.104 jiwa penduduk.  Dengan demikian, hal 
wilayah Kabupaten Lombok Utara. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan 
selengkapnya seperti yang terlihat dalam untuk penambahan jumlah kantor bank di tabel 
berikut :

Tabel 5 
Distribusi Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Produktif Dengan Jumlah Kantor Bank 

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Wilayah Kecamatan Pada Tahun 2014 

Kab./ Kota Luas/
M2

Peduduk

Usia 15

Thn Ke

Atas Yg

Sedang

Bekerja

Jumlah Bank   

Jml %  

Rasio

Luas

Wilyah/ 

Jml  

Bank

Rasio
Jml  

Pekerja/

Jml 
Bank

BANK UMUM BPR   

PEM

ERIN

TAH

PEM

DA

SW

AST

A

PEME

RINT

AH

PEMD

A

SWA

STA

LOBAR  1,054  266,168  15  3  2  7  12  39  78  9  13.51 3,412.41 

LOTENG  1,208  418,388  20  2  12 9  3  46  92  11  13.13 4,547.70 

LOTIM  1,606  443,033  24  5  15 8  13  65  130 15  12.35 3,407.95 

SUMBAWA  6,644  203,667  16  3  10 9  12  50  100 12  66.44 2,036.67 

DOMPU  2,325  89,044  8  3  1  4  0  16  32  4  72.64 2,782.63 

BIMA  4,389  193,142  13  3  4  5  11  36  72  9  60.96 2,682.53 

KSB  1,849  49,589  9  2  2  2  1  16  32  4  57.78 1,549.66 

KLU 810 82,088 3 2 2 0 3 10 20 2 40.48 4,104.40

MATARAM  61  169,436  27  45 45 45  10  90  262 31  0.23  646.70 

KOTA
BIMA

208  64,209  5  2  2  1  4  12  26  3  7.98  2,469.58 

20,153 1,978,764 140 70 95 90 69 380 844 100 

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 2014 
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Gambar 1 
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di KLU  Tahun 2014 

b.Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Kecil
Industri kerajinan merupakan jenis industri yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara. Sala
industri kerajinan yang cukup banyak adalah industrI kerajinan rotan yang mencapai 145 unit
berlokasi di Kecamatan Gangga. Industri kerajinan lainnya yaitu industri tenun ikat mencapai 44
Industri informal yang tergolong IKAHH mencakup 1.574 unit dengan serapan tenaga kerja seb
4.509 orang. Sedangkan industri informal yang tergolong ILMEA berjumlah 225 unit dengan se
tenaga kerja sebanyak 1.989 orang. Investasi yang dihasilkan dari sektor industri informal IK
mencapai Rp 2,91 miliyar. Sedangkan total investasi dari ILMEA mencapai Rp 729 juta.  

Jumlah dan Pertumbuhan Kelembagaan 
      a.Jumlah Kantor Cabang/ KCP Bank Umum dan BPR 

Pada tahun 2013 jumlah kantor bank umum di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 unit, dan 
BPR juga sebanyak 3 unit, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :  
Pada wilayah yang ada di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah p
sedikit setelah kota Mataram. Jika melihat rasio antara luas wilayah dengan jumlah bank yang
Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio paling besar dibandingkan wilayah kabupaten/ kota l
Pulau Lombok yaitu 40,48 %. Artinya setiap jarak 40,48 km2

Tabel 4
Jumlah Kantor Bank Umum Dan BPR di KLU Tahun 2013 

No.  Jenis Kantor  Bank Umum  BPR
1. Kantor Pusat  0  3  
2. Kantor Cabang  0  0  
3. Kantor Cabang Pembantu  1  0  
4. Kantor Kas  0  0  
5. Kantor Unit  2  0  

T otal  3  3  
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014
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b.Jumlah Koperasi di KLU 

Jumlah koperasi yang ada di kabupaten Lombok Utara (KLU) dari tahun 2010 
sampai dengan 2013 terus bertambah. Pada tahun 2010 sebanyak 94 unit, meningkat pada 
tahun 20113 menjadi 110 unit, sampai tahun 2013 total koperasi berjumlah 111 unit. 
Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai koperasi dengan jumlah terbanyak, diikuti oleh 
koperasi tani, dan koperasi jenis lain. 

Data Perbankan

a.Jumlah dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum dan BPR di 
KLU.
Kegiatan penghimpunan dana merupakan kegiatan pokok bank yang dapat dilihat pada sisi 
pasiva neraca bank. 
Keberhasilan  bank  dalam  melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana sangat 
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor berikut:  
a. Kepercayaan  masyarakat  pada suatu bank, tingkat kepercayaan ini dipengaruhi 

oleh kinerja bank yang bersangkutan, posisi keuangan, kapabilitas, integritas dan 
kredibilitas manajemen bank. 

b. Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung maupun deposan.  
c. Jaminan keamanan atas dana nasabah yang disimpan di bank.  
d. Ketepatan waktu pengembalian simpanan dana nasabah.  
e. Pengelolaan dana bank yang hatihati (prudent)
f. Pelayanan yang memadai dan memuaskan. 

                                          Tabel 6 
                              Kinerja Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan 

di Provinsi Ntb  Tahun 
2014 (Juta Rupiah) 

INDIKATOR

 2012   
Rata-rataQ1  Q2  Q3  Q4  

DPK Total   ,183,128  12,059,546  12,535,012  12,885,573  12,165,815  
 - DPK Bank Pemerintah    

,853,018
  8,604,815    8,871,061    8,921,578     ,562,618  

 - DPK Bank Swasta
Nasional ,866,077

  2,997,521    3,188,824    3,441,455    3,123,469  

 - DPK BPR       
64,033

     457,210       475,127       522,540       479,728  

DPK Total   100%  100%  100%  100%  
- DPK Bank Pemerintah   

-
71.35%  70.77%  69.24%  70.38%  

- DPK Bank Swasta 
Nasional

-  24.86%  25.44%  26.71%  25.67%  

- DPK BPR  -  3.79%  3.79%  4.06%  3.94%  
Sumber : NTB Dalam Angka, 2014
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Seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa bank Pemerintah 
paling potensial dalam menghimpun dana pihak ketiga selama tahun 2013, yaitu rata-rata 
sebesar 70,38 % dari jumlah rata-rata dana yang terhimpun pada tahun 2014, jauh lebih 
unggul dari bank swasta nasional maupun BPR. Namun ketiga jenis bank secara umum 
memiliki kemampuan yang baik dalam penghimpunan dana karena secara umum 
mengalami peningkatan sepanjang tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan DPK yang cukup 
signifikan diduga adanya target penghimpunan DPK pada akhir tahun oleh pelaku 
perbankan. Untuk itu industri perbankan dituntut harus intensif dan proaktif dalam promosi 
melalui media cetak, elektronik maupun aktif dalam kunjungan nasabah. Di samping itu 
daya tarik promosi undian berhadiah dan hadiah langsung dari pembukaan rekening 
menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih bertransaksi di Bank.  

b.Jumlah dan pertumbuhan Kredit Usaha Kecil (KUK) bank umum dan BPR
 Informasi dan data mengenai posisi dan perkembangan penyaluran kredit di Provinsi 

NTB akan disajikan pada bahasan berikut dibawah ini.

Sumber : Bank Indonesia

Tabel 7
Kinerja Penyaluran Dana Perbankan Provinsi Ntb

Tahun 2014 (Triliun Rupiah)

INDIKATOR
 2014  

Rata-rata
Q1  Q2  Q3  Q4  

a.Kredit BU & 
BPR Total

576,451,581 16,218,657 635,029,675 633,423,425  615,280,835 

- Kredit Modal 
Kerja

343,570,774 372,697,646 385,660,625 382,537,661  371,116,677 

- Kredit Investasi  25,839,047 32,408,513 33,827,761 33,532,751  31,402,018 
- Kredit 
Konsumsi  

207,041,760 211,112,498 215,541,289 217,353,013  212,762,140 

b.Persentase thd Total Kredit(%)    
- Kredit Modal 
Kerja

60%  60%  61%  60.39%  60.32%  

- Kredit Investasi  4%  5%  5%  5%  5%  
- Kredit 
Konsumsi  

36%  34%  34%  34%  35%  
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Dari tabel 6 dan 7 di atas dapat disimpulkan bahwa:  
a. Rata-rata jumlah penyaluran kredit perbankan di NTB pada tahun 2015 adalah Rp 

615,280,835 (dalam triliun) atau secara umum mengalami  
      pertumbuhan sebesar 4,09 %  
b. Rata-rata sebesar 60,32 % penyaluran kredit perbankan adalah pada jenis kredit modal 

kerja, diikuti oleh kredit konsumtif dan Kredit investasi yaitu rata-rata sebesar 35 % dan 
5%.

ANALISIS KELAYAKAN  Penetapan Lokasi  

a. Status kepemilikan gedung
Hasil penelitian merekomendasikan lokasi kantor BPR sebaiknya ditempatkan dilokasi 

yang strategis dan mudah terjangkau oleh nasabah, sehingga alternatif pilihan lokasi kantor 
yaitu di sepanjang Jalur Pemenang-Tanjung. Sesuai dengan perencanaan sebelumnya bahwa 
rencana pembentukan BPR di wilayah Kabupaten Lombok Utara akan didukung sepenuhnya 
oleh Pemerintah Daerah, sehingga segala konsekwensi pembiayaan awal investasi yang 
dibutuhkan oleh BPR ini menjadi tangung jawab dan komitmen dari pemerintah daerah KLU. 
Akan tetapi pada awal pembentukannya, untuk bangunan kantor direncanakan akan menyewa 
salah satu ruko disepanjang jalur Pemenang – Tanjung sambil menunggu pembangunan kantor 
yang akan dibiayai dari APBD.

b. Informasi lokasi strategis  
Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa lokasi strategis yang direkomendasikan untuk 

menjadi alternatif lokasi pembangunan kantor BPR sesuai hasil penelitian adalah di 3 wilayah 
kecamatan Pemenang, kecamatan Tanjung, dan kecamatan Gangga. Berhubung jalur strategis 
utama lalu lintas melalui ketiga wilayah kecamatan tersebut, maka lokasi strategis untuk 
pembangunan kantor BPR adalah di jalur utama jalan yang terletak di salah satu dari ketiga 
wilayah kecamatan tersebut dimulai dari Pemenang, Tanjung, sampai dengan Gangga.  

Sasaran Pasar
Penelitian ini menfokuskan pada potensi dan prospek pendirian BPR di wilayah 

kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus penghimpunan 
dana BPR nantinya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, disamping masyarakat golongan 
bawah dan pegawai negeri sipil serta pelajar yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok 
Utara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi potensi dan persepsi dari 
masingmasing organisasi usaha dan masyarakat yang akan menjadi sasaran penghimpunan 
dan penanaman dana BPR.  
Perencanaan sumberdaya manusia merupakan aktivitas yang harus dilakukan sebelum mulai 
beroperasinya BPR baru yang akan dibentuk oleh pemerintah KLU. Rencana kebutuhan SDM 
tersebut hendaknya dipersiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan SDM dari berbagai 
kompetensi untuk waktu 3 (tiga) tahun ke depan sejak mulai beroperasinya BPR tersebut. 
Tabel 15 berikut menunjukkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi SDM  tahun 2014, 2015, dan 
2016 sebagai berikut : 
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Sistem Informasi, Sistem Akuntansi, Perencanaan SOP (Standard Operational 
Procedure).
Kebutuhan terhadap sistem informasi dan sistem akuntansi akan diterapkan nantinya setelah 
BPR tersebut berdiri dan mulai beroperasi akan dipenuhi dari sistem perbankan yang berlaku 
menurut ketentuan regulasi perbankan dari Bank Indonesia. Persiapan penerapan sistem 
tersebut tentunya akan diawali oleh Pelatihan karyawan terhdap kompetensi dasar yang harus 
dimiliki termasuk penguasaan terhadap operasional sistem informasi yang akan diterapkan. 
Perencanaan dan perumusan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure-SOP) 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi organisasi, sehingga sebelum 
BPR beroperasi SOP tersebut sudah tersedia dan siap dilaksanakan.

Proyeksi Keuangan
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana kerja BPR KLU ini, maka 
pada halaman berikut dilampirkan proyeksi arus kas, rugi laba dan neraca BPR KLU selama 
tiga tahun ke depan. Proyeksi tersebut dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut:  

a.Asumsi  mengenai Penghimpunan Dana
Penghimpunan dana untuk keperluan modal disetor yang bernilai minimal sebesar Rp 
500.000.000,- sesuai Pasal 4 ayat d Peraturan Bank Indonesia No 8/26/PBI/2006 akan 
dipenuhi oleh APBD KLU sesuai komitmen pada awal rencana pendiriannya. Sementara 
penghimpunan dana dari nasabah diprediksi sebagian besar akan diperoleh dari pedagang 
yang termasuk usaha mikro, kecil, dan koperasi serta masyarakat dan pemerintah KLU. 
Berdasarkan hasil survei dan prediksi terhadap jumlah pangsa pasar yang akan diperoleh 
nantinya setelah BPR tersebut beroperasi, maka dana yang dapat dihimpuan adalah sekitar Rp 
500.000.000,-. Dengan demikian asumsi jumlah dana dari pemerintah KLU dan nasabah 
sebesar Rp 1.000.000.000,-

b.Asumsi untuk Penyaluran Kredit
Asumsi Perbandingan antara kredit produktif dan konsumtif adalah 60 % berbanding 40 %. 
Perbandingan ini tidak berubah selama tiga tahun. Jangka waktu kredit adalah 1 bulan, 3 
Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan, 24 Bulan, 36 Bulan dan 48 Bulan untuk Kredit Modal Kerja dan 
Multiguna, sedangkan untuk Kredit Investasi maksimum sebanyak 60 bulan. Dalam proyeksi 
ini jangka waktu kredit produktif ratarata adalah selama 36 Bulan. Data ini digunakan untuk 
menghitung jumlah angsuran pokok yang diterima BPR KLU setiap bulan secara 
proporsional sesuai dengan jangka waktu kredit.

BPR KLU menargetkan pencapaian saldo kredit sekitar Rp 300.000.000,- dalam waktu 
tiga tahun. Target ini diasumsikan dapat dicapai oleh BPR KLU mengingat keberadaan 
BPR di daerah ini sangat didukug oleh PEMDA dan masyarakat KLU.  

Untuk suku bunga kredit produktif BPR KLU menetapkan bunga sebesar 20 % -24 % 
effektif per tahun. Suku Bunga ini tetap tidak berubah dalam analisis selama tiga tahun.  
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c. Asumsi untuk Pendapatan

Asumsi Penerimaan BPR KLU selama tiga tahun terdiri dari penerimaan bunga kredit, 
pendapatan provisi dan administrasi dan pendapatan lain-lain yang merupakan fee 
based income. Pembebanan bunga kredit kepada debitur berupa bunga flat, sedangkan 
biaya provisi dan administrasi dilakukan satu kali selama jangka waktu kredit sebesar 
1.5 % dari maksimum kredit.  

d.Asumsi untuk Biaya
1) Biaya bunga RAK adalah sebesar 8 % pertahun, angka ini diasumsikan tidak berubah 

selama tahun pertama untuk kepentingan perhitungan proyeksi ini.  
2) Beban personalia pada tahun pertama adalah sebesar Rp 30 juta  

per bulan, termasuk pajak penghasilan. Setiap pegawai setiap tahun juga memperoleh 
tunjangan hari raya sebesar satu bulan gaji.

3) Biaya penyusutan dihitung secara proporsional per bulan selama umur ekonomis asset 
yang disusutkan. Untuk inventaris kantor dan kendaraan bermotor selama 48 bulan.  

4) Biaya penyisihan aktiva produktif dihitung berdasarkan perkiraan kredit yang diberikan 
yaitu sebesar 1%.

5) Biaya sewa kantor diasumsikan sebesar Rp 30.000.000,- setahun.  
6) Biaya operasional lainnya terdiri dari biaya overhead pada tahun pertama sebesar Rp 900 

ribu/bulan. Biaya operasional diasumsikan sebesar Rp 2 juta/bulan dan meningkat kurang 
lebih 15 % setiap tahunnya.

           Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana kerja BPR KLU ini, 
maka pada halaman berikut dilampirkan proyeksi laporan rugi laba dan neraca BPR KLU 
selama tiga tahun ke depan. Proyeksi tersebut dihitung berdasarkan asumsi bahwa BPR KLU 
akan beroperasi pada tahun 2015. Tabel 16 dibawah ini menunjukkan ringkasan perhitungan 
kinerja keuangan berdasarkan laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut:

                                              Tabel 9

Perhitungan Proyeksi Keuangan BPR KLU periode 2015-2017 Perhitungan Nilai 
CAR

No  Uraian   Tahun   
2015  2016  2017  

1  CAR  50,08%  41,94%  40,96%  
2 Growth -  (8,14%)  (0,98%)  
3  ATMR  37783984 52941601 58152301,2 
4  KPMM  3022718,72 4235328 4652184,1  
5  Kriteria  Sehat  Sehat Sehat 

Sumber: Data diolah, 2013 
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Perhitungan Rasio ROA
No  Uraian   Tahun   

2015  2016  2017  
1  ROA  2,64%  3,22%  2,29%  
2 Growth -  0,58%  (0,93%)  
3  Kriteria  Sehat  Sehat  Sehat  

Sumber: Data diolah, 2013

                                                          Perhitungan Rasio BOPO
No  Uraian   Tahun   

2015  2016  2017  
1  BOPO  79,42%  79,57%  85,18%  
2 Growth -  0,15%  5,61%  
3  Kriteria  Sehat  Sehat  Sehat  
Sumber: Data diolah, 2013 

Perhitungan Rasio LDR
No   Uraian   Tahun   

2015  2016  2017  
1  LDR   65,85%  76,46%  88,19%  
2 Growth  -  10,61%  11,73%  
3  Kriteria   Sehat  Sehat  Sehat  

Sumber: Data diolah, 2013 

KESIMPULAN

1. Dilihat dari Aspek Demografi, maka Jika dilihat dari rasio antara luas wilayah dengan 
jumlah bank yang ada, Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio paling besar 
dibandingkan wilayah kabupaten/ kota lain di Pulau Lombok yaitu 40,48 %. Artinya setiap 
jarak 40,48 km2 diwakili oleh 1 kantor bank. Demikian halnya dengan rasio antara jumlah 
penduduk produktif dengan jumlah bank, Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio 
terbesar, yaitu sekitar 4.104 %, dengan kata lain setiap kantor bank yang ada di Kabupaten 
Lombok Utara dapat melayani sejumlah 4.104 jiwa penduduk.  Dengan demikian, hal 
tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mendirikan Bank baru  di wilayah 
Kabupaten Lombok Utara.   

2. Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek teknis terkait dengan pemilihan lokasi  tempat 
didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di
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Kabupaten Lombok Utara maka lokasi strategis yang direkomendasikan adalah di 
Kecamatan Tanjung dengan alasan Tanjung sebagai ibukota Kabupaten Lombok Utara dan 
pusat bisnis di wilayah kabupaten lombok Utara.  

3. Dilihat dari aspek pemasaran, pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat layak 
untuk didirikan, mengingat jumlah Bank yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Utara 
tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang produktif. Hal ini juga didukung oleh hasil 
wawancara di lapangan terhadap pengusaha UMK bahwa sebagian besar responden 
mengenal BPR yaitu sebanyak 58 %, namun diantara mereka bukan berstatus sebagai 
nasabah BPR. Sementara responden  yang menjadi nasabah BPR tersebut sebagian besar 
merupakan nasabah deposan, Hal ini tentu menjadi salah satu  peluang yang dapat 
dimanfaatkan guna meningkatkan peran BPR dalam memberikan pelayanan kepada UMK 
dan masyarakat.  

4. Hasil kajian terhadap aspek Finansial menunjukkan bahwa semua hasil perhitungannya 
menunjukan bahwa pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Lombok 
Utara layak untuk didirikan. Hal ini dibuktikan dari nilai Profitabilitas Indeks (PI) sebesar 
2,53 lebih besar dari 1, nilai Net Present Value (NPV) yaitu sebesar Rp 7.531.142,-bernilai 
positip, dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 21 % lebih tinggi dari  biaya 
modal (WACC) yang hanya 14 %.  

Sementara itu dilihat dari sisi tingkat Kesehatan Bank, hasil perhitungan menunjukan 
bahwa selama periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) tersebut masuk dalam katagori  

SEHAT
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dalam bagasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Panjang artikel tidak lebih dari 8.000 
kata atau 25 halaman kwarto. Naskah dapat diserahkan dalam bentuk diskette 3 ½ inch. 
Dalam program Microsoft Word. 

3. Naskah memuat Judul, Nama Penulis (termasuk daftr riwayat hidup singkat : 
jabatn,pekerjaan dan pendidikan tinggi dari strata terendah hingga strata tertinggi, disertai 
tahun lulus), Abstrak dan kata kunci, bagian pendahuluan, metode penelitian/analisis, hasil 
pembahasan, kesimpulan dan saran dan daftar rujukan/kepustakaan. 

4. Abstrak disusun tidak lebih dari 100 kata. Daftar kata kunci [lebih kurang 5 kata dan setiap 
kata tidak lebih dari 20 karakter]. Catatan tambahan dan lampiran berupa derivasi hitungan 
kalkulus matematika atau statistik untuk justifikasi semua karakter hitungan kalkulus 
matematika atau statistik yang dipakai dalam artikel harusdikirim bersama artikel, agar 
dapat membantu penyunting. Catatan tambahan dan lampiran ini tidak diterbitkan. 

5. Diagram, tabel dan grafik harus diberi judul dan keterangan yang jelas, dengan label 
sumbu dan skala sumbu yang disebutkan secara jelas. Judul tabel harus jelas dalam hal 
unit pengukuran, area geografi, tahun dasar untuk angka indeks, dan sumber rujukan harus 
jelas dinyatakan. Penulis bertanggung jawab terhadap reliabilitas dan validitas data. 

6. Rujukan [kutupan dan daftar pustaka] dalam teks naskah dan daftar rujukan [daftar 
kepustakaan] harus secara hati-hati dicermati, lengkap dalam hal tahun dan tempat 
publikasi. Liahat konvensi teknik notasi ilmiah [dapat diperoleh di P3M STIE BP Jl. Sabar 
No. 66, Petukangan Selatan 12170 telp 7362445] 

7. Penulis bertanggung jawab terhadap originalitas tulisan, pemimpin redaksi dan jajarannya 
tidak bertanggung jawab terhadap tulisan yang bersipat plagiat, saduran tanpa seijin 
pengarang dan masalah lain sejenis
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Gambar 1 
Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di KLU  Tahun 2014 

b.Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Kecil
Industri kerajinan merupakan jenis industri yang berkembang di Kabupaten Lombok Utara. Sala
industri kerajinan yang cukup banyak adalah industrI kerajinan rotan yang mencapai 145 unit
berlokasi di Kecamatan Gangga. Industri kerajinan lainnya yaitu industri tenun ikat mencapai 44
Industri informal yang tergolong IKAHH mencakup 1.574 unit dengan serapan tenaga kerja seb
4.509 orang. Sedangkan industri informal yang tergolong ILMEA berjumlah 225 unit dengan se
tenaga kerja sebanyak 1.989 orang. Investasi yang dihasilkan dari sektor industri informal IK
mencapai Rp 2,91 miliyar. Sedangkan total investasi dari ILMEA mencapai Rp 729 juta.  

Jumlah dan Pertumbuhan Kelembagaan 
      a.Jumlah Kantor Cabang/ KCP Bank Umum dan BPR 

Pada tahun 2013 jumlah kantor bank umum di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3 unit, dan 
BPR juga sebanyak 3 unit, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut :  
Pada wilayah yang ada di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Utara memiliki luas wilayah p
sedikit setelah kota Mataram. Jika melihat rasio antara luas wilayah dengan jumlah bank yang
Kabupaten Lombok Utara memiliki rasio paling besar dibandingkan wilayah kabupaten/ kota l
Pulau Lombok yaitu 40,48 %. Artinya setiap jarak 40,48 km2

Tabel 4
Jumlah Kantor Bank Umum Dan BPR di KLU Tahun 2013 

No.  Jenis Kantor  Bank Umum  BPR
1. Kantor Pusat  0  3  
2. Kantor Cabang  0  0  
3. Kantor Cabang Pembantu  1  0  
4. Kantor Kas  0  0  
5. Kantor Unit  2  0  

T otal  3  3  
Sumber: BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014
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