
 

Available Online at http://fe.unp.ac.id/ 

 Book of Proceedings published by (c) 

 
SEMINAR NASIONAL EKONOMI MANAJEMEN DAN 

AKUNTANSI (SNEMA) FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

SNEMA-2015 

 
Padang-Indonesia. 

ISBN: 978-602-17129-5-5 
 

 

 
 

Pengaruh Spread Of Interest Rate Dan Kredit Bermasalah 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 
 

 

Abel Tasman
1)

, Rahmiati
2) 

Tri Hartanti
3)

 

 
 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 1,2,3) 

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 
Telp: 0751-445089 

Email: abelltasman@gmail.com, rahmifeunp@gmail.com, tantigd@yahoo.co.id 

 
 

Abstract 

The aims of  this study is to analyze the influence of spread of interest rate and non performing loan toward the profitability. 

This study is focused on banking companies listed on Indonesian Stock Exchange from 2009-2013. The method of data 

collection is purposive sampling. There are 125 datas in this  observation during five years. This study used secondary data 

from Indonesian Stock Exchange (IDX) and Indonesian Capital Market Directory (ICMD)  with multiple regression as 

statistical tool. This study shows that spread of interest rate has positive and significant effect on the profitability. Then, non 

performing loan has negative and significant effect on the profitability. 
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1. PENDAHULUAN 

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan 

sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula 

dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan 

perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan 

pemerintah dan masyarakatnya. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, 

karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam 

menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan bank keamanannya 

lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana 

kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat 

pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, pada 

dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang sedang 

kelebihan dana, dan menyalurkan dana kepada mayarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dengan kedua fungsi tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus 

menyalurkannya, sehingga bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana. Di samping kekhususan dalam menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga 

tersebut, bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan usaha lembaga keuangan lain. 

Saat ini, semua sektor usaha tidak terlepas dari jasa perbankan. Perbankan dipandang sebagai inti dari 

sistem perekonomian di setiap negara dimana arus ekonomi dan keuangan mengalir di dalamnya. Hal ini terkait 

dengan fungsi utama bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, 

dan sebagainya, yang selanjutnya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk penanaman dana 

melalui kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
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persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Manajemen bank selalu memperhatikan keuntungan banknya, sebagaimana perusahaan lain non-bank, 

karena bank saling bersaing di pasar modal, dan persentase laba yang tinggi merupakan kunci untuk menarik 

investor, dan membuat pemegang saham senang. Oleh karena itu, untuk mengetahui persentase laba bank yang 

tinggi investor perlu mengetahui tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh bank tersebut. Profitabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Untuk 

mengukur profitabilitas bank, biasanya menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROE (Return On Equity). ROE 

merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Menurut Herman 

(2012:200) sasaran manajemen perusahaan pada umumnya ialah menciptakan laba bagi pemilik. Efisiensi 

penciptaan laba bagi pemilik biasa dilihat dari rasio laba atas pemilik (return on equity ratio). Dengan ROE 

sebagai titik tolak, dapat dibentuk sebuah sistem analisis sehingga dapat dilihat kaitannya dengan ROA dan 

elemen-elemen keuangan lainnya. Dengan alasan tersebut, untuk menilai secara menyeluruh kinerja bank 

dimulai dari analisis ROE. 

Untuk mengetahui penyebab tinggi atau rendahnya profitabilitas bank, maka perlu diketahui terlebih 

dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas tersebut. Menurut Reed dan Gill (1995:172) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi laba bank, antara lain: manajemen, kondisi perekonomian, besar bank, 

suku bunga, iklim persaingan, persentase sumber daya yang dipergunakan, laba rugi dari surat berharga, dan 

kerugian pinjaman dan pembayaran yang dihapuskan. 

Menurut Kasmir (2012:7) sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih 

bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga 

kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread based. Menurut Ismail (2011:7) pendapatan bunga yang 

diterima dari nasabah peminjam lebih rendah daripada biaya bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah 

disebut dengan negative spread. Sebaliknya, apabila bunga yang diterima dari nasabah yang memperoleh 

pinjaman dari bank lebih besar dibanding bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah disebut dengan positive 

spread. Menurut Ferry (2008:16) Selisih antara bunga yang diterima dari cadangan-cadangan sekunder, 

pinjaman, serta imbal hasil investasi setelah dikurangkan dengan biaya bunga dana pihak ketiga dan pihak 

kedua akan menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih hingga saat ini masih menjadi 

kontributor utama penghasil pendapatan pada sebagian besar bank di dunia. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi spread of interest rate maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan 

perbankan, sebaliknya semakin rendah spread of interest rate maka profitabilitas perbankan semakin menurun. 

Upaya bank untuk mencapai tujuannya yaitu laba atau meningkatkan profitabilitasnya juga dapat 

dilihat melalui kredit bermasalah atau kredit macet yang terjadi dalam suatu periode. Menurut Ismail (2011:125) 

dampak kredit bermasalah yaitu: laba/rugi bank menurun, bad debt ratio menjadi lebih besar, biaya 

pencadangan penghapusan kredit meningkat dan ROA maupun ROE menurun. Kredit bermasalah merupakan 

kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan 

angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan 

berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, 

maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, 

yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. 

Dalam praktiknya agar laba bank optimal, maka jumlah kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan 

target yang telah ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap 

periode. Manajemen juga harus memperhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit 

berkaitan dengan resiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit 

yang diberikan, maka akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. 

Seperti diketahui bahwa makin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kredit bermasalah suatu bank meningkat maka profitabilitas 

suatu bank akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam hal ini bank perlu menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam menyalurkan kredit dengan memperhatikan kualitas kredit yang disalurkan. 

Apabila dicermati bagaimana kondisi perbankan di Indonesia, khususnya bagi bank-bank yang telah go 

public, dapat digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Perkembangan Spread of interest rate dan ROE beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tiga tahun terakhir (2009-2011)  

KODE Nama Perusahaan 

Spread of Interest rate (%) 
ROE (%) 

2009 2010 2011 
2009 2010 2011 

AGRO 

Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 3,85 4,82 4,00 0,79 4,16 11,37 

BACA 
Bank Capital Indonesia Tbk 

1,93 1,76 1,75 6,50 5,11 5,19 

BAEK 
Bank Ekonomi Raharja Tbk 

3,78 3,74 3,44 19,42 14,34 10,43 

BBCA 
Bank Central Asia Tbk 

5,48 4,09 4,52 31,80 33,30 33,50 

BBKP 
Bank Bukopin Tbk 

3,77 3,83 3,57 16,52 19,02 20,10 

Sumber : situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id (data diolah) 

 
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan spread of interest rate beberapa perusahaan 

perbankan mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai 2011. Hal ini juga diikuti dengan profitabilitas beberapa 

perusahaan perbankan yang juga mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sampai 2011. Pada Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga, Bank Capital Indonesia dan Bank Ekonomi Raharja, terjadi fluktuasi spread of interest 

rate yang searah dengan fluktuasi profitabilitas yang dialami oleh bank tersebut, tetapi hal ini tidak berlaku bagi 

Bank Central Asia dan Bank Bukopin. Pada Bank Central Asia dari tahun 2009 ke 2010 terjadi penurunan 

spread of interest tetapi diikuti dengan terjadinya kenaikan profitabilitas dan dari tahun 2010 ke 2011 terjadi 

kenaikan spread of interest dan diikuti dengan kenaikan profitabilitas tetapi tidak secara proporsional. Demikian 

pula halnya dengan Bank Bukopin. Dari tahun 2009 ke 2010 terjadi kenaikan spread of interest yang diikuti 

dengan kenaikan profitabilitas, tetapi dari tahun 2010 ke 2011 terjadi penurunan spread of interest yang diikuti 

oleh kenaikan profitabilitas.   

 
Tabel 2. Perkembangan NPL (Non Performing Loan) beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tiga tahun terakhir (2009-2011)  

KODE Nama Perusahaan 

NPL (%) 
ROE (%) 

2009 2010 2011 
2009 2010 2011 

AGRO 

Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk 7,48 8,82 3,55 0,79 4,16 11,37 

BACA 
Bank Capital Indonesia Tbk 

0,58 1,03 0,81 6,50 5,11 5,19 

BAEK 
Bank Ekonomi Raharja Tbk 

1,11 0,35 1,74 19,42 14,34 10,43 

BBCA 
Bank Central Asia Tbk 

0,70 0,60 0,50 31,80 33,30 33,50 

BBKP 
Bank Bukopin Tbk 

2,81 3,22 2,88 16,52 19,02 20,10 

    Sumber : situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kredit bermasalah beberapa perusahaan  perbankan mengalami 

fluktuasi dari tahun 2009 sampai 2011. Hal ini juga diikuti dengan profitabilitas bank tersebut yang juga 

mengalami fluktuasi. Pada Bank Capital Indonesia dan Bank Central Asia, kenaikan kredit bermasalah diikuti 

dengan penurunan profitabilitas dan penurunan kredit bermasalah diikuti dengan kenaikan profitabilitas. Akan 

tetapi hal ini tidak berlaku pada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank Ekonomi Raharja dan Bank Bukopin. 

Pada ketiga bank tersebut, kenaikan kredit bermasalah diikuti dengan kenaikan profitabilitas dan penurunan 

kredit bermasalah diikuti dengan penurunan profitabilitas.  

 Berdasarkan uraian dan fenomena yang terlihat pada beberapa perusahaan perbankan yang telah go 

public di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Pengaruh Spread of 

interest rate dan Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dengan memberikan 

http://www.idx.co.id/
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jawaban bagaimana pengaruh spread of interest dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas perusahaan 

perbankan go public di Indonesia. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

2.1 Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2005:304) profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran 

dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada 

tingkat pendapatan yang diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum pajak, 

laba investasi, pendapatan per saham, dan laba perusahaan. Nilai profitabilitas menjadi ukuran bagi kesehatan 

perusahaan dan menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Menurut Reed dan Gill (1995:172) ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bank, antara lain: 

manajemen, kondisi perekonomian, besar bank, suku bunga, iklim persaingan, persentase sumber daya yang 

dipergunakan, laba rugi dari surat berharga, dan kerugian pinjaman dan pembayaran yang dihapuskan. 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana 

perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat  yang diterima (Kasmir, 2005:304). Untuk mengukur 

profitabilitas digunakan rumus rasio profitabilitas yang salah satunya adalah Return on Equity (ROE), yaitu:  

 

     
                 

      
       

 

2.2 Spread of Interest Rate 

Menurut Kasmir (2012:7) sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih 

bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga 

kredit). Keuntungan ini dikenal dengan istilah Spread Based. Jenis keuntungan ini diperoleh dari bank jenis 

konvensional. Sedangkan bagi bank jenis syariah (muamalah) tidak dikenal istilah bunga, karena bank syariah 

mengharamkan bunga. Dalam bank syariah keuntungan yang diperoleh dikenal istilah bagi hasil atau profit 

sharing. 

Menurut Ismail (2011:7) spread merupakan perbedaan antara bunga yang diterima dari nasabah dan 

bunga yang dibayar kepada nasabah. Dalam hal, pendapatan bunga yang diterima dari nasabah peminjam lebih 

rendah daripada biaya bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah disebut dengan negative spread. 

Sebaliknya, apabila bunga yang diterima dari nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank lebih besar 

dibanding bunga yang dibayar oleh bank kepada nasabah disebut dengan positive spread. Negative spread pada 

umumnya terjadi pada saat perekonomian negara tidak stabil dan terjadi krisis keuangan.  

Pada saat terjadi krisis keuangan, bank akan banyak membutuhkan dana untuk memelihara tingkat 

likuiditasnya. Setiap bank akan bersaing dalam memperoleh dana pihak ketiga. Untuk mendapatkan dana pihak 

ketiga salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bunga yang tinggi. Di sisi lain, bank tidak akan 

mampu menaikkan suku bunga kredit karena usaha debitur sedang mengalami lesu, sehingga bank tidak mampu 

menjual kredit dengan suku bunga kredit di atas suku bunga simpanan. Kondisi ini yang menyebabkan 

munculnya negative spread. Sebaliknya, positive spread biasanya terjadi pada kondisi perekonomian yang 

normal. Pada perekonomian negara stabil, maka suku bunga kredit akan selalu lebih tinggi dibanding dengan 

suku bunga simpanan. Dalam kondisi perekonomian suatu negara stabil, biasanya negative spread tidak terjadi. 

Setiap bank akan mampu menjual dananya dengan bunga lebih tinggi dibanding dengan bunga yang dibayarkan 

kepada nasabah yang menempatkan dananya. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian suatu negara tidak 

stabil, atau sedang krisis, maka negative spread bisa terjadi. Untuk mengukur spread of interest rate digunakan 

rumus, yaitu: 

 

        
               

             
 

                

                     
 

 

Jadi, Spread of interest rate merupakan selisih penerimaan bunga dengan pengeluaran bunga. Semakin 

tinggi nilai spread mengindikasikan semakin tinggi profitabilitas sebaliknya, semakin rendah spread maka 

semakin rendah pula profitabilitas. Berdasarkan hal ini, rumusan hipotesis yang  ditawarkan adalah: 

Hipotesis 1:  Spread of Interest Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

 

2.3 Kredit Bermasalah 

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat 

melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank 

dan nasabah (Ismail, 2011:122). Untuk mengukur kredit bermasalah suatu bank, biasanya menggunakan rasio 
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Non Performing Loan (NPL), karena rasio Non Performing Loan (NPL)  yaitu rasio yang memperlihatkan 

perbandingan antara kredit macet dengan total kredit yang diberikan. Rumus perhitungan kredit bermasalah 

(non performing loan), yaitu : 

     
           

           
       

 

Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali 

dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan 

kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. 

Jadi, semakin tinggi kredit bermasalah maka semakin rendah profitabilitas bank, sebaliknya semakin 

rendah kredit bermasalah maka semakin tinggi profitabilitas bank.Oleh sebab itu,kredit bermasalah 

mengindikasikan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

Hipotesis 2: Kredit bermasalah berpengaruh negatif signifikan terrhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2013. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan puposive sampling method yaitu 

pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi (1) Perusahaan perbankan yang 

telah terdaftar di BEI dari tahun 2009  sampai tahun 2013 dan tidak keluar dari tahun tersebut; (2) Perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan yang dipublis selama  periode penelitian 

yaitu tahun 2009-2013; (3) Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang menghasilkan profitabilitas positif 

selama periode penelitian (2011-2013). Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 25 

perusahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari situs resmi Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Pengumpulan data dilakukan secara pooling data, sehingga sampel akhir dalam penelitian 

ini adalah 125 observasi (25 perusahaan x 5 tahun). 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spread of interest rate dan kredit 

bermasalah sebagai variabel bebas, serta profitabilitas sebagai variabel terikat. Nilai profitabilitas dapat 

diperoleh dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan modal pada tahun penelitian yang 

bersangkutan. Spread of interest rate dapat ditentukan dengan melakukan selisih antara penerimaan bunga 

dengan pengeluaran bunga. Kredit bermasalah dapat diukur dengan membandingkan kredit macet dengan total 

kredit yang diberikan.   

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Pada model 

regresi,perlu dilakukan uji asumsi klasik. Hal ini karena, dalam analisis regresi berganda perlu dihindari 

penyimpangan asumsi klasik agar tidak timbul masalah dalam peng-gunaan analisis regresi berganda. Pengujian 

asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Selain itu, dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari uji Koefisien Determinasi (R
2
), 

uji F statistik, dan yang terakhir uji hipotesis (uji t).  

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Sampel (N) perusahaan yang akan diteliti berjumlah 125 perusahaan. Untuk lebih mempermudah 

dalam melihat gambaran mengenai variabel yang diteliti, berikut disajikan tabel deskripsi statistik variabel 

penelitian hasil pengolahan program SPSS.  

 
Tabel 3. Deskripsi  Statistik variabel penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 125 .76 43.80 17.1738 8.79055 

SPREAD 125 .93 11.73 4.7184 2.02849 

NPL 125 .14 8.82 2.1161 1.34658 

Valid N (listwise) 125     

Sumber: Hasil Olahan Statistik SPSS 

 

Berdasarkan output statistik deskriptif pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 125 sampel yang terdiri dari 25 perusahaan perbankan dengan data 5 tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai 2013. Data tersebut dapat dilihat pada kolom N. Dua puluh lima bank 

tersebut terdiri dari delapan belas bank swasta nasional, empat bank persero, dua bank asing dan campuran serta 
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satu bank umum. Pada tabel tersebut juga terlihat gambaran dari variabel-variabel yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini.  

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana 

perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat  yang diterima. Profitabilitas dalam penelitian ini adalah 

ROE yang merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal. Tabel 3 di atas menunjukan 

rata-rata nilai ROE perusahaan perbankan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2013 adalah sebesar 

17,1738%, ini berarti bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba adalah 17,1738% dari modal yang 

ditanamkan. Angka tersebut merupakan angka yang cukup baik untuk tingkat ROE yang diperoleh karena 

hampir mendekati 20% dan lebih besar dari 12%. Hal ini mengindikasikan tingkat profitabilitas rata-rata untuk 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sudah cukup baik. 

ROE tertinggi atau nilai maksimum sebesar 43,80% yaitu pada PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Tbk  

(BBRI)  tahun 2010, artinya pada tahun 2010 profitabilitas atau kemampuan bank menghasilkan laba 43,80%. 

Angka ini tentu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata ROE perusahaan perbankan selama 5 tahun 

terakhir dan hal ini mengindikasikan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang 

sangat baik. Selanjutnya, ROE terendah terjadi pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) tahun 2009 

yaitu sebesar 0,76% yang berarti pada tahun 2009 bank BNII tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk 

mencapai laba bahkan jauh dari tingkat ROE minimal yang harus dicapai oleh setiap bank yaitu sebesar 20%. 

Kemudian nilai standar deviasi (simpangan baku) ROE perusahaan perbankan dari tahun 2009-2013 sebesar 

8,79055, yang artinya variasi sebaran data ROE atau penyimpangan titik-titik data dari nilai rata-ratanya adalah 

sebesar 8,79055.  

Hal ini berarti bahwa tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan perbankan yang menjadi 

sampel masing-masing berbeda dan juga masih banyak bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih 

rendah dari rata-rata ROE seluruh bank dibandingkan dengan bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

lebih tinggi daripada rata-rata ROE seluruh perusahaan perbankan yang menjadi sampel. Dapat disimpulkan 

keadaan perusahaan perbankan sangat memprihatinkan jika dilihat dari tingkat profitabilitas yang telah dicapai 

selama 5 tahun tersebut karena hanya sekitar 8 bank dari 25 bank yang mampu menjaga tingkat profitabilitasnya 

selalu berada di atas rata-rata. 

Spread of interest rate merupakanselisih penerimaan bunga dengan pengeluaran bunga. Tabel 3 

menunjukan rata-rata nilai spread perusahaan perbankan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2013 

adalah sebesar 4,7184%, ini berarti bahwa selisih pendapatan bunga dan biaya bunga seluruh bank yang menjadi 

sampel memiliki tingkat spread rata-rata adalah 4,7184%. 

Spread tertinggi atau nilai maksimum sebesar 11,73% yaitu pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Tbk  (BTPN)  tahun 2009, artinya pada tahun 2009 spread atau selisih antara pendapatan bunga 

dengan biaya bunga adalah11,73%. Angka ini tentu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata spread 

perusahaan perbankan selama 5 tahun terakhir. Angka ini dikatakan baik karena berada di atas rata-rata spread 

yang diperoleh seluruh bank yang menjadi sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional mampu meningkatkan keuntungannya dengan selalu menjaga tingkat spread di atas 4%. Selanjutnya, 

spread terendah terjadi pada PT. Bank Victoria Internasional Tbk (BVIC) tahun 2011 yaitu sebesar 0,93% yang 

berarti pada tahun 2011 Bank BVIC tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk mencapai tingkat spread 

yang tinggi. Angka ini dikatakan kurang baik karena jauh lebih rendah dari rata-rata spread yang dihasilkan 

seluruh bank yang menjadi sampel.  

Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Victoria Internasional tidak mampu menjaga tingkat spread di 

atas 4%. Kemudian nilai standar deviasi (simpangan baku) spread perusahaan perbankan dari tahun 2009-2013 

sebesar 2,02849, yang artinya variasi sebaran data spread atau penyimpangan titik-titik data dari nilai rata-

ratanya adalah sebesar 2,02849. Hal ini berarti bahwa tingkat spread yang dicapai oleh perusahaan perbankan 

yang menjadi sampel masing- masing tidak jauh berbeda karena sebaran datanya hampir mendekti nol. Dapat 

disimpulkan bahwa tingkat spread of nterst rate seluruh bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak 

memprihatinkan dan dapat dikatakan sudah baik. 

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat 

melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank 

dan nasabah. Kredit bermasalah dalam penelitian ini adalah NPL yang merupakan perbandingan antara kredit 

macet dengan total kredit yang diberikan. Tabel 1 menunjukan rata-rata nilai NPL perusahaan perbankan selama 

5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2009-2013 adalah sebesar 2,1161%, ini berarti bahwa tingkat kredit bermasalah 

adalah 2,1161% dari total kredit yang diberikan. Angka ini merupakan tingkat yang sangat baik untuk kredit 

bermasalah karena sesuai dengan tingkat NPL yang disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebesar 

2% dan angka ini juga jauh lebih rendah dari tingkat NPL yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5%. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan yang menjadi sampel mampu menekan tingkat NPL 

sesuai dengan yang telah ditetapkan OJK dan BI setiap tahunnya. 

NPL tertinggi atau nilai maksimum sebesar 8,82% yaitu pada PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 

Tbk  (AGRO)  tahun 2010, artinya pada tahun 2010 bank AGRO tidak mampu menekan risiko kredit 
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bermasalahnya. Angka ini tentu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata NPL perusahaan  perbankan 

selama 5 tahun terakhir. Hal ini berarti pada tahun 2010 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga memiliki tingkat 

NPL yang sedikit memprihatinkan karena jauh dari angka yang telah ditetapkan OJK dan BI.  

Selanjutnya, NPL terendah terjadi pada PT. Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) tahun 2012 yaitu 

sebesar 0,14% yang berarti pada tahun 2012 bank BSWD mampu menekan kredit bermasalahnya dan angka ini 

sangat baik karena jauh lebih rendah dari yang ditetapkan OJK dan BI. Kemudian nilai standar deviasi 

(simpangan baku) NPL perusahaan perbankan dari tahun 2009-2013 sebesar 1,34658, yang artinya variasi 

sebaran data NPL atau penyimpangan titik-titik data dari nilai rata-ratanya adalah sebesar 1,34658. Angka ini 

mengindikasikan bahwa tingkat NPL yang dicapai oleh masing-masing bank rata-rata hampir sama karena 

sebaran datanya hampir mendekati nol. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kredit bermasalah seluruh bank yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini tidak memprihatinkan dan dapat dikatakan sudah baik. 

 

4.2 Uji Regresi Liner Berganda 

 
Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.397 2.061  5.529 .000 

SPREAD 1.839 .348 .424 5.288 .000 

NPL -1.370 .524 -.210 -2.616 .010 

a. Dependent Variable: ROE    

Sumber: Hasil Olah Statistik SPSS 

 
Model regresi berganda digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 4 di atas, maka rumusan persamaan regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut: 

 

ROE =  11,397 +  1,839SPREAD – 1,370 NPL 

 

Pada persamaan regresi di atas menunjukan bahwa  nilai konstanta sebesar 11,397 berarti ROE  akan 

mengalami peningkatan sebesar 11,397 dengan asumsi seluruh variabel bebas dalam keadaan tetap. Koefisien 

regresi spread of interest rate (spread) sebesar 1,839, yang berarti  jika spread meningkat sebesar 1%, maka 

akan menyebabkan peningkatan pada ROE sebesar 1,839%. Selanjutnya, keofisien regresi non performing loan 

(NPL) sebesar 1,370, yang berarti jika NPL mengingkat sebesar 1% akan menyebabkan penurunan ROE sebesar 

1,370%. Persamaan tersebut juga menunjukkan hubungan antara tiap variabel. Hubungan yang tercipta antara 

spread dengan ROE adalah hubungan yang bersifat  positif, dimana ketika spread meningkat, maka ROE  akan 

mengalami peningkatan. Sedangkan hubungan yang tercipta antara NPL dengan ROE adalah negatif,  yang 

berarti ketika NPL meningkat, maka ROE akan mengalami penurunan. 

 

4.3 Uji F danUji KoefisienDeterminasi (R
2
) 

 

Sumber: Hasil Olah Statistik SPSS 

 

Tabel 5 menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 16,817 dengan tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05. 

Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model layak untuk diuji. 

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

Tabel 5. Uji F Statistik 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2070.728 2 1035.364 16.817 .000a 

Residual 7511.214 122 61.567   

Total 9581.941 124    

a. Predictors: (Constant), NPL, SPREAD    

b. Dependent Variable: ROE     
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1 .465a .216 .203 7.84648 

a. Predictors: (Constant), NPL, SPREAD  

Sumber: Hasil Olah Statistik SPSS 

Berdasarkan Tabel 6 di atas,dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R
2
 yang diperoleh sebesar 0,203. Ini 

berarti bahwa nilai ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya 

yaitu spread dan NPL yang diharapkan sebesar 20,3%, sedangkan sisanya 79,7% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

4.4 Uji t statistik 

Uji t dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan 

regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai t yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai ttabel. Untuk mengetahui 

nilai t hitung dapat dilihat melalui tabel berikut: 

 
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.397 2.061  5.529 .000 

SPREAD 1.839 .348 .424 5.288 .000 

NPL -1.370 .524 -.210 -2.616 .010 

a. Dependent Variable: ROE     

Sumber: Hasil Olah Statistik SPSS 

 
Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa Hipotesis pertama yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah 

spread of interest rate (spread) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013.  Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien spread 

bernilai positif 1,839 dan nilai t hitung adalah sebesar 5,288 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

spread berpengaruh positif dan signifikan  terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI.Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama yang ditawarkan diterima. 

Hipotesis kedua yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah non performing loan (NPL) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan Tabel 7 

diketahui bahwa nilai koefisien NPL bernilai negatif 1.370 dan nilai t hitung sebesar -2.616 dengan signifikansi 

0,010 < 0,05. Hal ini berarti bahwa NPL  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang ditawarkan diterima. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh spread of interest rate terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2013 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa variabel spread of interest rate berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.  

Hasil ini dibuktikan dengan hasil pengujian regresi tingkat suku bunga bernilai 1,839 dengan signifikansi 0,000 

<0,05. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa perubahan pada spread of interest rate baik kenaikan maupun 

penurunan mempengaruhi profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 secara 

searah. Sehingga hipotesis pertama yang ditawarkan yang menyatakan spread of interest rate berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar  di BEI periode 2009-

2013 diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori hubungan antara spread of interest rate dengan profitabilitas 

yang dikemukakan oleh Kasmir (2012:7) yang mengindikasikan bahwa perubahan spread of interest rate akan 

mempengaruhi profitabilitas secara searah. Artinya, jika spread of interest rate meningkat maka profitabilitas 

akan naik. Demikian sebaliknya, jika spread of interest rate mengalami penurunan, maka profitabilitas akan 

menurun. Hal ini disebabkan karena jika spread of interest rate mengalami kenaikan, berarti pendapatan bunga 

yang diterima lebih besar dibandingkan biaya bunga sehingga menghasilkan positive spread yang 

mengakibatkan kenaikan keuntungan yang didapatkan oleh bank sehingga profitabilitas juga meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pompong (2010) yang meneliti 

analisis hubungan spread interest of rate, fee based income, dan loan to deposit ratio dengan ROA pada 

perbankan di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa spread of interest rate mempunyai hubungan positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas bank. 
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4.6.2 Pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa variabel kredit bermasalah berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.  

Hasil ini dibuktikan dengan hasil pengujian regresi kredit bermasalah bernilai -1,370  dengan signifikansi 0,010 

<0,05. Nilai signifikansi ini menunjukkan bahwa perubahan pada kredit bermasalah baik kenaikan maupun 

penurunan mempengaruhi profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 secara 

terbalik (tidak searah). Sehingga hipotesis kedua yang ditawarkan yang menyatakan kredit bermasalah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar  di BEI 

periode 2009-2013 diterima.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dampak kredit bermasalah terhadap profitabilitas yang 

dikemukakan Ismail (2011:125) yang mengindikasikan bahwa perubahan kredit bermasalah akan 

mempengaruhi profitabilitas secara terbalik (tidak searah). Artinya, jika kredit bermasalah meningkat maka 

profitabilitas akan mengalami penurunan. Demikian sebaliknya, jika kredit bermasalah mengalami penurunan, 

maka profitabilitas akan mengalami peningkatan.  Hal ini disebabkan karena bank yang memiliki kredit 

bermasalah yang semakin besar akan mengurangi pendapatan bunga yang akan diterima atas pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah dan dana yang telah diberikan untuk kredit tersebut tidak dapat kembali lagi sehingga 

mengakibatkan keuntungan bank akan mengalami penurunan.  

Demikian sebaliknya, bank yang memiliki kredit bermasalah yang semakin rendah akan meningkatkan 

pendapatan bunga yang akan diterima atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan dana yang telah 

diberikan untuk kredit tersebut dapat kembali lagi sehingga mengakibatkan keuntungan bank akan mengalami 

peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riski (2012) mengenai analisis 

pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2011. Hasilnya menunjukkan bahwa kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada 

bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan: (1) Spread of interest rate berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013; 

(2) Kredit bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013.  

Dari simpulan dalam penelitian ini, maka disarankan bagi manajemen bank dapat melihat kedua variabel 

tersebut dalam pengelolaan perusahaan, dengan hasil penelitian ini diharapkan bank lebihmenjaga rasio 

profitabilitas yang diukur dengan rasio ROE, dimana pihak bank harus memperhatikan kondisi laba yang 

dimiliki dengan memperhatikan suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman serta kredit yang disalurkan 

kepada nasabahnya. Manajemen juga harus memperhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas 

kredit berkaitan dengan risiko kemacetan (bermasalah) suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas 

kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau 

bermasalah. 
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