
Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 

17 Mei 

2017 

 

613 

 

PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN POFITABILITAS SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING (PADA BANK UMUM SWASTA 

NASIONAL PERIODE 2011-2015 
 

Ida Nuryana 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan Malang 

mediaidafeb@unikama.ac.id 

 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari variabel internal yaitu NPL, 

LDR, CAR, GCG terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Objek penelitian ini 

yaitu berupa Bank Umum Swasta Nasional dengan periode penelitian tahun 2011 – 2015. 

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

explnatory research yaitu menganalisis adanya pengaruh yaitu NPL, LDR, GCG, CAR 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas.Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 16 bank, dimana data yang 

digunakan berupa data sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis jalur 

(path analysis) serta melakukan analisis data dengan melakukan uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa  variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan NPL, LDR, CAR, Komite Audit tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas. 

 

Kata Kunci: Capital Adequanvy Ratio, GCG, Loan to Deposit Ratio,  nilai perusahaan, 

Non Performing Loan, dan Profitabilitas  

 

PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan suatu tempat roda  dalam memajukan sistem 

perekonomian negara karena perbankan memiliki peranan sebagai intermediary 

institution atau sebagai media yang di gunakan masyarakat dalam menghimpun atau 

menyalurkan dananya secara efektif dan efisien.  Dalam dunia modern sekarang ini, 

peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangat besar.  Dalam 

ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan 

pada ekonomi mikro bank merupakan sumber pembiayaan bagi para pengusaha maupun 

individu. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga bisa dikatakan bahwa bank 

merupakan nyawa untuk menggerakkan perekonomian suatu Negara. 

Lembaga perbankan juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang menerima dan 

menyalurkan kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral.  Dalam hal ini, Bank 

Sentral mempunyai peranan penting sebagai lembaga yang dapat menciptakan uang dan 

hampir seluruh proses perputaran uang dalam perekonomian terjadi melalui perbankan 

(Deni Kusumawardani, 2008).  Oleh karena itu bank harus bisa menjaga tingkat 
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kesehatannya agar bisa menjalankan perananya sebagai lembaga Imtermadiary dengan 

baik. 

Mengingat Fungsi perbankan yang sangat penting maka bank dipaksa untuk 

menjadi lebih kompetitif dan menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank.  

Analisis tingkat kesehatan bank bertujuan untuk menganalisis kekuatan maupun 

kelemahan suatu bank serta mengevaluasi kinerja bank dan memprediksi kinerja bank 

kedepannya (Kosmidou, et al., 2008). Dengan demikian kinerja bank yang baik, maka 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin meningkat namun sebaliknya 

apabila kinerja bank menurun, maka tingkat kepercayaan nasabah berkurang.  Dengan 

adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi 

sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. 

Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank sejak 31 Desember 2013 beralih dari 

Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Booklet Perbankan Indonesia, 2014). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 

13/1/PBI/2011, saat ini menerapkan metode yang berisi tentang tata cara penilaian 

kesehatan bank dengan pendekatan risk based bank rating dengan melihat faktor-faktor 

penilaian yang terdiri dari: profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance 

(GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital).  Penerapan metode tersebut 

dianggap mampu memberikan gambaram menyeluruh tentang kondisi kesehatan 

perusahaan (Permana, 2012).  Empat faktor ini menilai perusahaan hingga tata kelola 

perusahaan bukan hanya terdiri dari aspek manajemen saja, melainkan termasuk kualitas 

SDM, serta menerapkan good corporate governance dan manajemen risiko yang lebih 

baik. 

Kondisi kesehatan bank yang baik mampu menarik minat dan kepercayaan yang 

timbul kepada bank baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.  Adanya kinerja 

bank yang baik akan memberikan peningkatan pada harga saham.  Nilai perusahaan akan 

tergambar dari harga saham perusahaan yang bersangkutan.  Pencapaian maksimal dari 

nilai perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Wida, 2014). 

Nilai perusahaan akan mencerminkan keadaan perusahaan tersebut, begitu juga dengan 

perusahaan perbankan.  Nilai perusahaan meruapakan suatu hal yang sangat penting bagi 

manajer dan investor.  Harga saham sering terkait dengan nilai perusahaan yang mana 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan (Hermuningsih dan Wardani, 2009). 

Peningkatan harga saham akan memberikan sinyal kepada pasar bahwa 

perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik (Agustina, 2014).  Harga saham di 

pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran 
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investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan sebagai proksi 

nilai perusahaan.  Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan 

nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham perusahaan meningkat (Brigham dan Houston, 2004). 

Perusahaan akan baik apabila perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja 

yang baik.  Kinerja yang dinilai baik hanya dapat dicapai oleh sumber daya yang dikuasai 

perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien.  Untuk mengetahui seberapa efektif suatu 

bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan, perusahaan perbankan 

menggunakan rasio profitabilitas atau Return On Assets (ROA). Profitabilitas merupakan 

tolak ukur kinerja perbankan. Bank Indonesia juga lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari 

simpanan masyarakat (Dendawijaya dalam Darmawan, 2014).  Semakin besar ROA  

suatu bank, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank 

tersebut dan semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset 

(Paramitha dkk, 2015). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

pada tingkat penjualan, asset dan modal tertentu (Hanafi, 2003: 8). Salah satu indikator 

penting bagi investor dalam menilai prospek perusahaan di masa depan adalah dengan 

melihat sejauhmana pertumbuhan profitabilitas perusahaan.  Semakin baik pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan berarti prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik, 

artinya nilai perusahaan juga akan dinilai semakin baik di mata investor. Apabila 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga saham juga 

akan meningkat (Husnan, 2001 : 317). 

Profitabilitas yang tinggi akan dapat mendukung kegiatan operasional secara 

maksimal.  Menurut Kasmir (2012:196), Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.  Rasio ini juga dapat memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.  Bagi perbankan penting untuk 

menjaga profitabilitasnya tetap stabil bahkan meningkat untuk memenuhi kewajiban 

kepada pemegang saham, meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modal, 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang 

dimiliki bank. 

Menurut Maheswari dkk (2016) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank 

tidak berpengaruh pada nilai perusahaan dan ukuran bank berpengaruh negatif pada nilai 
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perusahaan.  Sedangkan Sabir dkk (2012) menyampaikan bahwa Non performing loan, 

Loan deposit ratio tidak berpengaruh terhadap Retrurn on assets. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kesehatan bank 

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005:51) mengartikan kesehatan bank 

sebagai “kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara 

normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut 

merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan 

suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.  Kebijakan 

penilaian tingkat kesehatan bank kembali diperbaharui oleh Bank Indonesia pada 25 

Oktober 2011 dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/I/PBI/2011 Bank 

Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada metode RGEC.  

RGEC, yang terdiri dari profil resiko (Risk Profile), Good Corporate Governance (GCG), 

rentabilitas (earning), dan permodalan (capital). Metode RBBR (Risk Based Bank 

Rating) dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan, diantaranya Non performing loan, 

Loan to deposit ratio, GCG dan Capital adequancy ratio. 

 

B. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan menurut (Nanda, 2006) dalam Lifessy (2011) menyebutkan 

bahwa diciptakan oleh perusahaan melalui kegiatan perusahaan dari waktu ke waktu agar 

mencapai nilai perusahaan yang maksimum diatas nilai buku.  Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Menurut Nurlela 

dan Islahudin (2008) menjelaskan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran 

pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.  

Semakin tinggi harga saham, maka akan tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk 

mencapai nilai perusahaan umumnya pemodal menyerahkan pengelolaanya kepada para 

professional. Para professional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. Menurut 

Rahayu (2007) dalam Martalina (2011), beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai 

suatu perusahaan adalah nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku dan nilai 

likuidasi. 

 

 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 

17 Mei 

2017 

 

617 

 

C. Profitabilitas  

Profitabilitas menjelaskan analisis ROA merupakan salah satu cara untuk 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset 

(kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk 

mendanai asset tersebut, Halim dan M. Hanafi (2003:159). Menurut Paramitha (2015), 

profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur kinerja perbankan. Mengukur tingkat 

profitabilitas bertujuan untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh 

perusahaan dalam beberapa periode yang telah tercapai.  Rasio profitabilitas yang penting 

bagi bank adalah Return On Asset (ROA).  ROA mencerminkan kemampuan manajemen 

bank dalam seberapa efektif suatu bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan 

laba. 

 

Hubungan Antar Variabel 

1. Non Performing Loan terhadap ROA  

 Non Performing Loan merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja 

fungsi bank.  Mawardi (dalam muniroh, 2004) berpendapat bahwa NPL merupakan akibat 

dari semakin kompleknya kegiatan perbankan.  Maka semakin besar skala operasi suatu 

bank maka aspek pengawasan akan semakin menurun, sehingga NPL akan menjadi 

semakin besar atau risiko kredit semakin besar.  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No. 6/9/PBI/2004 yang dimaksud dengan Non Performing Loan adalah kredit dengan 

kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.  

 Sehingga jika semakin besar Non Performing Loan (NPL), akan mengakibatkan 

menurunnya Return On Asset (ROA), yang juga berarti kinerja keuangan bank menurun. 

Begitu pula sebaliknya, jika NPL turun, maka ROA akan semakin meningkat, sehingga 

kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. 

 

2. Loan Deposit Ratio terhadap ROA 

 Loan Deposit Ratio merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan 

bank dengan dana yang diterima oleh bank.  Rasio ini memperlihatlkan tingkat likuiditas 

suatu bank.  Semakin tinggi LDR maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan 

semakin besar. 

   Hal ini berarti bahwa koefisien yang positif tersebut menunnjukkan ketika nilai 

LDR mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai profitabilitas mengalami kenaikan. 
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3. Capital Adequancy Ratio terhadap ROA 

 Capital Adequancy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi 

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank dan kemampuan bank 

dalam mendanai kegiatan operasionalnya.  Menurut Peraturan Bank Indonesian Nomor 

15/2/PBI/2013, nilai CAR perusahaan perbankan sama dengan atau lebih besar dari 8%.  

Jadi, semakin tinggi CAR suatu bank, maka semakin besar pula profitabilitas bank dan 

semakin kecil asio CAR, maka semakin kecil pula profitabilitas bank. 

 

4. Komite Audit (KA) terhadap Profitabilitas (ROA) 

 Pengertian Komite Audit dalam keputusan Ketua badan Pengawas Pasar Modal 

Nomor; Kep/29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada peraturan nomor IX.1.5 

tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan funsinya.  

Penelitian terdahulu yang mendukung hubungan komite audit terhadap ROA adalah 

penelitian Muniroh (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

 

5. Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Nilai Perusahaan 

 Kesehatan Bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.  Kondisi bank yang sehat mampu 

menarik minat dan kepercayaan yang timbul kepada bank, baik dari pihak internal 

maupun eksternal. Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan dengan rasio.  Adanya 

kinerja bank yang sehat akan memberikan peningkatan pada harga saham.  Nilai 

perusahaan akan tergambar dari harga saham perusahaan tersebut. Penelitian terdahulu 

yang mendukung hubungan kesehatan bank terhadap nilai perusahaan adalah penelitian 

Hidayat (2014) yang menyatakan bahwa kesehatan bank berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

6. Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi.  Semakin baik pertumbuhan 

profitabilitas berarti prospek perusahaan dimasa depan dinilai semakin baik pula nilai 

perusahaan dimata investor.  Apabila kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

meningkat, maka harga saham juga akan meningkat Husnan, (2001:317).   
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 Pada Gambar  ini menggambarkan bahwa tingkat kesehatan bank berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas sebagai variabel intervening.   

 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

 

Hipotesis  

Berdasarkan tinjauan teori, hasil beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dan 

kerangka konseptual di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: NPL, LDR, GCG, CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA) 

H2: NPL, LDR, GCG, CAR berpengaruh secara langsung terhadap nilai 

perusahaan 

H3: NPL, LDR, GCG, CAR berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan melalui profitabilitas  

H4: ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

explanatory research yaitu untuk menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh antara 

variabel-variabel penelitian melalui pengujian. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

yaitu perbankan Umum Swasta Nasional di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2011-2015. Sementara jumlah bank yang terdaftar di BEI sampai tahun 2016 ada  44 

bank. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling 

Sumber: Muniroh (2014) 
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dimana diperoleh 16 bank sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria purposive 

sampling. Perhitungan jumlah sampel diperoleh dengan cara perkalian antara jumlah bank 

dengan periode penelitian yaitu 16 bank dikalikan 5 periode maka diperoleh total sampel 

sebanyak 80. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi karena data yang 

digunakan berupa data sekunder, data tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yaitu dengan 

analisis jalur (path analysis) serta melakukan beberapa uji yang meliputi uji asumsi klasik 

dan uji hipotesis.  

 

Varibel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel Endogen (Y) 

Variabel endogen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah 

pengamatan. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan.  Nilai 

perusahaan diukur dengan rasio pasar yaitu price book value (PBV)  

 

Variabel Eksogen (X) 

Noan Performing Loan (NPL) (X1)  

NPL merupakan rasio yang digunakan utuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengcover resiko kegagalan pengembalian kredit.  NPL juga merupakan perbandingan 

antara kredit bermasalah dengan total kredit serta pada periode akhir tahunan yang 

dinyatakan dalam presentase (%). 

 

  

 

 

 

Loan Deposit Ratio (LDR) (X2) 

   LDR digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank. LDR juga merupakan 

perbandingan antara total kredit dengan total dana pihak ketiga.  

LDR =  

 

Good Corporate Governance (GCG) (X4) 
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GCG merupakan mekanisme pengendalian kegiatan operasi agar berjalan dengan 

benar dan sesuai mekanisme perusahaan. Pada penelitian ini mekanisme GCG yang 

digunakan yaitu Jumlah Komite Audit (KA). 

 

Capital Adequancy Ratio (CAR) (X3) 

  CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva bank dapat dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber 

lain di luar bank. LDR juga merupakan perbandingan antara modal bank dengan aktiva 

tertimbang menurut resiko. 

  

Variabel Intervening  

Variabel Intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan 

diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah  Profitabilitas atau 

Return On Asset (ROA). 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi. 

Profitabilitas diukur dengan ROA (return on asset). Adapun rumus dari ROA 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. 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. 

 

2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi berarti bahwa terdapat korelasi diantara sesama data pengamatan 

dimana adanya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya (data time series yang 

saling berhubungan), sehingga koefisien korelasi yang didapat menjadi kurang 
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akurat. Untuk mengukur autokorelasi data dihitung dengan menggunakan nilai 

statistic Durbin- Watson (DW). 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda 

maka disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.  Hal ini dapat 

dideteksi dengan melihat scatterplot antara nilai taksiran Y dengan nilai residual 

dimana plot residual versus nilai prediksinya menyebar. 

 

4. Uji Multikolinearitas 

Multikolineritas adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  Model regresi yag baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.  Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi antara lain dapat dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, variance factor (VIF).  Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah tolerance ≤ 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

5. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi adalah bertujuan untuk mengetahui kontribusi dari variabel 

dependen terhadap variabel endogen dapat dilihat dari adjusted R square-nya.  Pada 

intinya digunakan untuk mengkur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang 
 
kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan. Sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2016). 
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HASIL ANALISIS 

Persamaan Model Jalur Hubungan Kausal 

Substruktur 1 

Persamaan Hubungan Kausal variabel X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap Y₁ 

 

Y₁ = PY₁ X₁ + PY₁ X₂ + PY₁ X₃ + PY₁ X₄ + €₁ 

Y₁ = -0,224 + 0,145 + (-0,109) + 0,046  

 

Substruktur 2 

Persamaan Hubungan Kausal variabel X₁, X₂, X₃, X₄ terhadap  

 

Y₂ = PY₂ X₁ + PY₂ X₂ + PY₂ X₃ + PY₂ X₄ + €₂ 

Y₂ = 0,124 + (-0,009) + (-0.283) + 0,046  

Hipotesis varibel NPL, LDR, Komite audit, CAR terhadap ROA 

 

Varibel 

Standardized 

Coefficients 

 

Sig. 

Beta 

NPL -0,224 0,059 

LDR 0,145 0,279 

Komite audit -0,109 0,408 

CAR 0,046 0,685 

 

Hasil tersebut menunjukkan: 

1. NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

Dilihat dari nilai signifikasi 0,059 > 0,05 

2. LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

Dilihat dari nilai signifikasi 0,279 > 0,05 

3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

Dilihat dari nilai signifikasi 0,408 > 0,05 

4. CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 

Dilihat dari niali signifikasi 0,685 > 0,05 

 

Hipotesis secara langsung dan tidak langsung 

 

Variabel Pengaruh 

Langsung Tidak langsung 

X1 – Y2 0,124 -0,129 

X2 – Y2 -0,009 0,083 

X3 – Y2 -0,283 -0,062 

X4 – Y2 0,046 0,026 
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Berdasarkan pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung di atas dapat diketahui 

bahwa, sebagai berikut : 

1. Pengujian NPL menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh Langsung 0,124 dan 

pengaruh tidak langsung – 0,129. Jadi NPL berpengaruh secara Langsung lebih 

besar dan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

2. Pengujian LDR menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh langsung - 0,009 dan 

pengaruh tidak langsung 0,083. Jadi LDR berpengaruh secara tidak langsung 

lebih besar dan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

3. Pengujian Komite audit menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh langsung -0,283 

dan pengaruh tidak langsung -0,062. Jadi komite audit berpengaruh secara 

langsung lebih besar dan memiliki pengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. 

4. Pengujian CAR menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh langsung 0,046 dan 

pengaruh tidak langsung 0,026. Jadi CAR berpengaruh secara langsung lebih 

besar dan memiliki pengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Hipotesis variabel ROA terhadap PBV 

Pengujian ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dilihat dari nilai 

signifikasi 0,000 < 0,05 

 

Hasil Analisis Jalur 

 
Gambar 2 

Hasil Analisis Jalur 

 

 

Persamaan Struktural untuk model tersebut adalah: 

Substruktur 1: Y₁ = - 0,224X₁ + 0,145X₂ – 0,109X₄ + 0,046X₃ + €₁ 

Substruktur 1: Y₂ = 0,124X₁ + - 0,009X₂ – 0,239X₄ + 0,046X₃ + €₂ 
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PEMBAHASAN 

Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap ROA 

1. Pengaruh variabel Non Permorming Loan terhadap ROA 

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA.  

Hasil ini menunjukkan ketika nilai NPL rendah  diikuti dengan meningkatnya 

profitabilitas.  Sehingga dapat diartikan semakin besar kredit bermasalah yang 

menimbulkan suatu bank tidak mau melakukan penyaluran kredit yang terlalu besar, 

sehingga mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh bank dimana nantinya akan 

mengurangi jumlah laba suatu bank dan akhirnya akan menurunkan nilai ROA.   

Hasil ini mendukung penelitian Paramitha dkk (2015) menjelaskan ketika nilai Non 

Performing Loan (NPL) mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai profitabilitas yang 

mengalami penurunan. 

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, penelitian Andini (2016) menunjukkan 

NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 

2. Pengaruh variabel Loan to Deposit Ratio terhadap ROA 

Penelitian ini menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.  Hasil ini 

menunjukkan ketika LDR suatu bank tinggi tidak menjadi tolak ukur keberhasilan 

manajemen untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.  Likuiditas memberikan indikasi 

mengenai jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk kredit.  Hal ini terjadi karena dalam 

mendapatkan profit, yang lebih penting bukan kuantitas atau besarnya jumlah dana pihak 

ketiga yang disalurkan, namun yang lebih penting adalah kualitas kredit yang disalurkan.  

Jika jumlah kredit yang disalurkan besar namun pembayaran kredit tidak lancar justru 

akan membebani perusahaan.  

Hasil ini mendukung penelitian Paramitha dkk (2015) menjelaskan bahwa semakin 

tinggi nilai LDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank 

untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andini dkk (2016) menujukkan LDR tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

 

3. Pengaruh Komite Audit terhadap ROA 

Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA.  

Komite audit berfungsi membantu Dewan Komisaris Independen untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat 

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan atau pengelolaan perusahaan.  
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Keberadaan Komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA karena kinerja komite audit 

hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja non finansial dan kualitatif belum mampu 

dijadikan tolak ukur meningkatkan profitabilitas perusahaan..   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Paramitha (2015) dan Andini (2016) 

menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4. Pengaruh Capital Adequancy Ratio terhadap ROA 

Penelitian ini menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.  Besarnya 

rasio permodalan diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi rasio permodalan memperlihatkan semakin 

tinggi modal yang dimiliki oleh bank sehingga semakin kuat bank untuk menanggung 

resiko dari setiap kredit yang diberikan.  CAR yang tidak berpengaruh bukan berarti 

menurunkan penurunan profitabilitas, karena pendapatan terbesar bank secara 

konvensioanal berasal dari pendapatan bunga.  Jika dana pihak ketiga masih mampu 

digunakan untuk sumber dana penyaluran kredit maka tidak mengambil dari dana lain.   

Hasil ini mendukung penelitian Paramitha dkk (2015) yang menjelaskan CAR yang 

tidak berpengaruh karena bank belum bisa memanfaatkan sumber-sumber modal yang 

menyebabkan pertumbuhan modal semakin meningkat. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andini (2016) menunjukkan bahwa 

CAR berpengaruh terhadap ROA. 

Pengaruh Tidak Langsung NPL, LDR, komite audit, CAR terhadap PBV melalui 

ROA 

1. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh NPL terhadap nilai perusahaan 

melalui variabel ROA secara tidak langsung adalah negatif.   Dimana pengaruh 

secara langsung lebih besar dari pada pengaruh secara tidak langsung. Dimana ROA 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari 

keseluruhan aktiva yang ada dan yang di gunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas suatu perbankan.  

NPL secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaaan 

melalui ROA karena apabila NPL yang negatif menandakan resiko kredit yang 

rendah dan meningkatkan profitabilitas. Jadi ada hubungan antara NPL dengan ROA 

terhadap nilai perusahaan dan pengaruh secara tidak langsung menggunakan 

profitabilitas akan menyebabkan hubungan NPL dan PBV menjadi melemah. Dapat 

disimpulkan berarti apabila rasio NPL yang baik belum tentu mempengaruhi 

profitabilitas yang baik juga. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa NPL mempunyai pengaruh tidak  langsung 

terhadap PBV melalui ROA berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini memperkuat  

hasil penelitian Paramitha dkk  (2015) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

2. Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh LDR terhadap nilai perusahaan 

melalui variabel ROA secara tidak langsung adalah positif . Dimana pengaruh secara 

tidak langsung lebih besar dari pada pengaruh secara langsung.  

LDR secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui 

ROA karena apabila LDR suatu bank semakin rendah maka likuiditas bank akan 

semakin tinggi, dana yang disalurkan semakin banyak yang berarti kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba juga akan meningkat.  Jadi ada keterkaitan antara 

LDR terhadap ROA dan yang akan menyebabkan pengaruh langsung LDR terhadap 

PBV akan melemah. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa LDR mempunyai pengaruh tidak langsung 

terhadap PBV memalui ROA berpengaruh positif.  Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian Sabir dkk (2012) yang menyatakan LDR berpengaruh positif terhadap 

ROA. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite audit berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap ROA secara negatif. Dimana pengaruh secara langsung lebih besar 

dari pada pengaruh secara tidak langsung melalui ROA.  

Dengan menggunakan variabel perantara ROA dalam pengaruh secara tidak 

langsung antara komite audit dan PBV menunjukkan hubungan pengaruh yang lebih 

kecil terhadap nilai perusahaan. Karena komite audit merupakan komite yang di 

bentuk dewan komisaris untuk membantu menyusun laporan keuangan, serta 

membantu menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 

kesempatan terjadinya penyimpangan atau pengelolaan perusahaan. Tujuan utama 

good corporate governance adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

untuk meningkatkan nilai perusahaan. Jadi apabila nilai kinerja komite audit baik 

secara langsung akan menigkatkan nilai perusahaan tidak dengan profitabilitas yang 

semakin baik. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Andini (2016) menunjukkan bahwa 

komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel CAR (Capital Adequacy 

Ratio) secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui ROA. 
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Pengaruh tidak langsung tersebut berpengaruh positif. Dimana hasil pengujian bahwa 

pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung melalui ROA. 

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan salah satu indikator rasio kecukupan 

modal yang mencerminkan kemampuan bank untuk menutup resiko kerugian. 

Dengan menggunakan variabel perantara ROA maka pengaruh tidak langsung antara 

CAR dan PBV melemah dikarenakan tidak ada hubungan antara CAR atau 

persediaan modal dengan profitabilitas yang berhubungan dengan kemanpuan 

perusahaan memperoleh laba terhadap Nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Sabir dkk (2012) menunjukkan bahwa 

CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hal tersebut berarti bahwa apabila profitabilitas semakin meningkat maka nilai 

perusahaan akan meningkat.  Profitabilitas yang diukur dengan ROA yang tinggi 

mencerminkan posisi perusahaan yang bagus sehingga nilai yang diberikan pasar yang 

tercermin dari harga saham terhadap perusahaan tersebut juga akan meningkat. Sehingga 

jika nilai perusahaan bagus maka kinerja bank akan baik dan tingkat kesehatan bank akan 

baik pula.  

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian ini Nofrita (2009) yang 

menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dari pembahasan mengenai pengaruh variabel 

eksogen yang berupa Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), GCG 

(jumlah komite audit), Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap variabel endogen yaitu 

nilai perusahaan melalui Profitabilitas (ROA) sebagai variabel intervening pada 

perbankan Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2011-2015, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hipotesis 

pertama, NPL, LDR, CAR, Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on 

assets (ROA). Hipotesis secara lansung dan tidak langsung variabel NPL, Komite audit, 

CAR memiliki pengaruh secara langsung lebih besar sedangkan variabel LDR memiliki 

pengaruh tidak langsung lebih besar. Hipotesis ketiga profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Saran 
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Bagi pihak Bank, rasio-rasio keuangan seperti Non performing loan, Loan deposit 

Ratio, Capital adequancy ratio merupakan rasio yang berperan untuk mengukur kinerja 

suatu bank, jadi perbankan harus lebih meningkatkan  dan memperhatikan rasio-rasio 

tersebut. Jika rasio keuangan NPL, LDR, CAR baik maka kinerja bank akan baik dan 

kesehatan suatu bank akan meningkat.  Selain rasio-rasio tersebut suatu bank harus lebih 

meningkatkan Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan untuk 

mengetahui kinerja- kinerja para stakeholder. 

Bagi Investor, engan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada investor tentang bagaimana bank bisa dikatakan sehat. Jika suatu bank sehat maka 

akan meningkatkan kepercayaan investor dan akan meningktkan nilai perusahaan yang 

berarti harga saham juga akan mengalami kenaikan. Dengan melihat hasil ini, diharapkan 

investor dalam menginvestasikan dananya dapat lebih mengerti tentang kondisi suatu 

perbankan sebelum melakukan langkah investasi.  

Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperpanjang periode pengamatan sehingga 

jumlah sampel penelitian juga lebih banyak sehingga dapat meningkatkan distribusi data 

yang lebih baik. Dan dapat mengganti objek penelitian di perbankan lain selain perbankan 

Bank Umum Swasta (BUSN). 
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