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Abstract :This study aimed to analyze the differences in performance of banks as 

measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets (ROA), and Loan to Deposit Ratio (LDR), before and 

after the presence of the Financial Services Authority (FSA).The sampel in this study 

are obtained 24 banking companies. Hypothesis testing using Paired Sample T-Test and 

Wilcoxon Signed Rank Test.The results showed that there was no difference Capital 

Adequacy Ratio (CAR) before and after the presence of the FSA. The results also 

showed that there are differences Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin 

(NPM), Return On Assets (ROA) and Loan to Deposit Ratio (LDR) before and after the 

presence of the FSA. From discriminant analysis, the result found that the ratio can be 

used to predict group differences before and after the presence of the FSA are LDR and 

NPM. 

 

Keywords:  Financial Services Authority, the Capital Adequacy Ratio, Non-

Performing Loans, Net Profit Margin, Loan to Deposit Ratio, and Return 

on Assets 

 

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja perbankan 

yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR),Non Performing Loan(NPL), Net 

Profit Margin(NPM), Return On Asset (ROA), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) saat 

sebelum dan sesudah terbentuknya OJK tahun 2011.Sampel penelitian ini berjumlah 24 

perusahaan perbankan. Teknik analisa data menggunakan paired sample t-testatau 

Wilcoxon Signed Rank Test serta analisis diskriminan.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidakterdapat perbedaan kinerja perbankan yang diukur dengan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR)saat sebelum dan sesudah terbentuknya OJK. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja perbankan yang diukur dengan 

rasio Non Performing Loan, Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), dan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) saat sebelum dan sesudah terbentuknya OJK. Dari analisis 

diskriminan, didapatkan bahwa rasio yang dapat digunakan untuk memprediksi 

perbedaan kelompok sebelum dan sesudah terbentuknya OJK adalah rasio LDR dan 

NPM. 

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, 

Net Profit Margin, Loan to Deposit Ratio, danReturn on Asset  
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Pendahuluan 

 

Bank Indonesia bertugas 

menjalankan fungsi pembinaan dan 

pengawasan seluruh perbankan di 

Indonesia. Akan tetapi, terdapat 

beberapa kasus perbankan yang muncul 

di Indonesia.Berbagai kejadian aktual 

tentang perbankan seperti merger dan 

likuidasi selalu dikaitkan dengan sudah 

tepat tidaknya kinerja suatu bank dalam 

menjalankan aktivitas perbankan. Pada 

28 November 2007 Bank 

Multicor  merger dengan Bank Windu 

Kentjana (BWK) dan ditetapkan menjadi 

Bank Windu Kentjana Internasional. 

Keputusan merger ini diambil sesuai 

dengan  ketentuan Bank Indonesia yaitu 

bank wajib memenuhi modal inti 

minimum Rp 80  miliar karena pada saat 

itu BWK hanya memiliki modal inti Rp 

45 miliar  (Desember 2006). Yang kedua 

adalah Bank CIMB Niaga dan Bank 

Lippo yang  melakukan merger pada 2 

Juni 2008. Dan yang paling fenomenal 

adalah kasus Bank Century yang telah 

menyeret berbagai institusi hukum di 

Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI, 

dan DPR. Posisi CAR Bank Century per 

31 Oktober minus  3,53%. Tanggal 20 

November 2008 Bank Century 

ditetapkan sebagai bank gagal. 23 

November 2008 LPS memutuskan 

memberikan dana talangan senilai Rp 

2,78  triliun untuk mendongkrak CAR 

menjadi 10%(Octha Lydia Saragih, 

2010). Beberapa kasus tersebut 

mengindikasikan sistem pengawasan 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

masih tergolong lemah. 

Semakin terciptanya kondisi yang 

tidak kondusif dalam dunia perbankan 

serta lemahnya pengawasan Bank 

Indonesia terhadap pemantauan kinerja 

masing-masing bank di tanah air 

menjadikan pemerintah segera 

mencanangkan sebuah badan 

pengawasan baru selain Bank Indonesia 

sebagai bank sentral dimana badan 

tersebut lebih independen dalam 

melakukan pengawasan dan perhatian 

lebih khusus pada bidang perbankan. 

Badan tesebut ialah OJK atau yang dapat 

juga disebut sebagai Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Pada tanggal 27 Oktober 

2011,  RUU Otoritas Jasa Keuangan 

disahkan oleh DPR, dan selanjutnya 

Pemerintah mensahkan dan 

mengundangkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan dalam Lembaran Negara 

Republik pada tanggal 22 November 

2011.Dalam undang-undang tersebut, 

dijelaskan definisi Otoritas Jasa 

Keuangan adalah sebuah lembaga yang 

berdiri sendiri dan kegiatan 

operasionalnya dilakukan tanpa adanya 

campur tangan dari lembaga keuangan 

lainnya seperti Bank Indonesia dan 

Lembaga Penjamin Simpanan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 

(1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 

menegaskan bahwa tugas Bank 

Indonesia dalam mengatur dan 

mengawasi bank yang dialihkan ke OJK 

yakni BI akan lebih bertanggung jawab 

dalam menangani masalah makro 

(macro-prudential supervision) yang 

fokus pada kestabilan sistem keuangan 

dengan cara memitigasi risiko sistemik, 

dan OJK berwenang dalam menangani 

masalah mikro (micro-prudential 

supervision) yang fokus pada 

pengawasan kinerja institusi perbankan 

secara individual. Peran Bapepam-LK 

terhadap pengaturan dan pengawasan 

Pasar Modal dan Industri Keuangan 

Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke 

OJK. Oleh sebab itu, beberapa lembaga 

yang akan  berada di bawah pengawasan 

OJK adalah perbankan, pasar modal, 

lembaga asuransi, dana pensiun, 

http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Saragih%2C+Octha+Lydia
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMjoiZD0yMDAwKzExJmY9dXUyMS0yMDExYnQuaHRtJmpzPTEiOw==
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMjoiZD0yMDAwKzExJmY9dXUyMS0yMDExYnQuaHRtJmpzPTEiOw==
http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozMjoiZD0yMDAwKzExJmY9dXUyMS0yMDExYnQuaHRtJmpzPTEiOw==
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lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerjadari Otoritas 

Jasa Keuangan yang dibentuk oleh Bank 

Indonesia dalam perannya terhadap 

perbaikan kinerja keuangan perbankan 

go public. Diharapkan kebijakan 

pembentukan OJK ini tidak hanya 

sekedar kebijakan, akan tetapi 

dimanfaatkan sebagai lembaga yang 

mengawasi, menilai dan memberikan 

solusi permasalahan perbankan yang ada 

di Indonesia.Penelitian ini menggunakan 

analisis perbedaan kinerja perbankan 

yang diukur dengan Capital Adequacy 

Ratio,Non Performing Loan, Net Profit 

Margin, Return on Asset, dan Loan to 

Deposit Ratio saat sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK. 

Penelitian ini berfokus pada Bank-

Bank Umum yang sahamnya 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini tidak menggunakan objek 

Bank Perkreditan Rakyat ataupun Bank 

Umum Syariah dikarenakan jumlah aset 

yang dimiliki Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia lebih besar dibandingkan 

jumlah aset yang dimiliki BPR ataupun 

Bank Syariah. 

 

Tinjauan Pustaka 
 

Perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan. Dewasa ini 

banyak terdapat literatur yang 

memberikan pengertian atau definisi 

tentang Bank, antara lain: “Bank dapat 

didefinisikan sebagai badan usaha yang 

kegiatan utamanya adalah menerima 

simpanan dari masyarakat dan atau dari 

pihak lainnya, kemudian 

mengalokasikan kembali untuk 

memperoleh keuntungan serta 

menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Siamat, 2005)”. 

Menurut Booklet Perbankan 

Indonesia yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia, perbankan didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan usahanya (pasal 1 

ayat 1 UU No. 10 th1998 tentang 

Perbankan). Pengertian bank sesuai pasal 

1 ayat 1 UU No. 10 th 1998 adalah 

badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Sesuai dengan amanah pasal 34 UU 

Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana 

diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 

tentang Bank Indonesia telah lahir UU 

nomor 21 tahun 2011 tentang Lembaga 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU 

tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 

2013.OJK merupakan lembaga 

independen yakni sebuah lembaga yang 

berdiri sendiri dan kegiatan 

operasionalnya dilakukan tanpa adanya 

campur tangan dari lembaga keuangan 

lainnya seperti Bank Indonesia dan 

Lembaga Penjamin Simpanan.OJK 

ditugaskan untuk mengatur dan 

mengawasi lembaga keuangan bank dan 

non-bank. Lembaga keuangan nonbank 

seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa 

Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, 

Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, 

dan perusahaan pembiayaan.  

Undang-undang (UU) nomor 21 

tahun 2011 telah melalui masa 8 tahun 

Rancangan Undang-Undang dan telah 

disahkan pada tanggal 22 November 

2011 oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Dengan disahkannya RUU OJK, 

maka per tanggal 31 Desember 2012, 

Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 
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otomatis akan melebur ke dalam OJK. 

Sementara untuk pengawasan 

perbankan, Bank Indonesia (BI) 

dipersilahkan masuk ke OJK pada awal 

2013, atau paling lambat Desember 

2013. 

Berkaitan dengan disahkannya UU 

OJK, maka tugas BI mencakup dua 

bidang, yakni terkait dengan sistem 

pembayaran dan melakukan stabilitas 

moneter, sedangkan pengawasan 

perbankan dilakukan oleh OJK. 

Sementara Badan Penanaman Modal 

(Bapepam) hanya sebagai regulator atau 

pembuat regulasi, sedangkan tugas 

pengawasan terhadap lembaga keuangan 

diambil alih oleh OJK. OJK akan 

menjadi lembaga independen yang 

terintegrasi sebagai pengawas sektor jasa 

keuangan. OJK dibentuk dan didasarkan 

pada prinsip-prinsip yang baik, yang 

meliputi independensi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, transparansi dan 

kewajaran.UU ini memuat ketentuan 

tentang organisasi dan tata kelola 

(governance) dari lembaga yang 

memiliki otoritas pengaturan dan 

pengawasan terhadap sektor jasa 

keuangan. 

Keberadaan OJK sebagai suatu 

lembaga pengawasan sektor keuangan di 

Indonesia yg perlu diperhatikan, karena 

ini harus dipersiapkan dengan baik 

segala hal untuk mendukung keberadaan 

lembaga tersebut.Pada dasarnya OJK 

mempunyai fungsi dan tujuan dalam 

pembentukannya, seperti yang sudah 

dijelaskan dalam pengertian OJK sendiri. 

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan, 

yaitu : 

1. Mengawasi aturan main yang sudah 

dijalankan dari forum stabilitas 

keuangan. 

2. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 

3. Melakukan pengawasan non-bank 

dalam struktur yang sama seperti 

sekarang. 

4. Pengawasan bank keluar dari otoritas 

BI sebagai bank sentral dan dipegang 

oleh lembaga baru. 

 

Capital Adequacy Ratio 
 

Semakin besar CAR yang dimiliki 

oleh suatu bank maka kinerja bank 

tersebut akan semakin baik. 

Permasalahan modal umumnya adalah 

berapa modal yang harus disediakan oleh 

pemilik sehingga keamanan pihak ketiga 

dapat terjaga, dengan CAR tinggi berarti 

bank tersebut semakin solvable, bank 

memiliki modal yang cukup guna 

menjalankan usahanya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang 

diperoleh sehingga akan terjadi kenaikan 

pada harga saham (Siamat, 2005:84). 

Adapun penilaian rasio CAR 

berdasarkan SE Bank Indonesia Nomor 

6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 ialah: 
 

CAR = Modal    x 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

 

Non Performing Loan 
 

Menurut Siamat(2005:92), resiko 

kredit merupakan suatu resiko akibat 

kegagalan atau ketidak mampuan 

nasabah mengembalikan jumlah yang 

diterima dari bank beserta bunganya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan atau dijadwalkan. Non 

Performing Loan (NPL) termasuk dalam 

resiko kredit, yang termasuk Non 

Performing Loan (NPL) berdasarkan 

surat edaran BI No/3/30/PPNP Tanggal 

14 Desember 2001 dan dapat dihitung 

dengan rumus adalah:  
kredit kurang lancar  

+ kredit diragukan  

+ kredit macet  

NPL =  _____________________ x 100% 

Total kredit yang diberikan 

Menurut Siamat (2005:358), Non 

Performing Loan(NPL) atau sering 

disebut kredit bermasalah dapat diartikan 

sebagai pinjaman yang mengalami 
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kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor 

eksternal di luar kemampuan kendali 

debitur. 

Rasio ini menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Artinya, semakin tinggi rasio ini maka 

akan semakin semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar yaitu kerugian 

yang diakibatkan tingkat pengembalian 

kredit macet. Apabila kredit dikaitkan 

dengan tingkat kolektibilitasnya, maka 

yang digolongkan kredit bermasalah 

adalah kredit yang memiliki kualitas 

dalam perhatian khusus (special 

mention), kurang lancar (substandard), 

diragukan (doubtful), dan macet (loss). 

 

Net Profit Margin 
 

Rasio Net Profit Margin disebut 

juga dengan rasio pendapatan terhadap 

penjualan.Darsono dan Ashari 

(2005).Laba bersih dibagi penjualan 

bersih.Rasio ini menggambarkan besar 

laba bersih yang diperoleh perusahaan 

pada setiap penjualan yang dilakukan. 

Menurut Bastian dan Suhardjono 

(2006: 299) Net Profit Margin adalah 

perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Semakin besar NPM, maka 

kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa 

besar persentase laba bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan.Semakin 

besar rasio ini, maka dianggap semakin 

baik kemampuan perusahaan untuk 
mendapatkan laba yang tinggi.Hubungan 

antara laba bersih sesudah pajak dan 

penjualan bersih menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam 

mengemudikan perusahaan secara cukup 

berhasil untuk menyisakan margin 

tertentu sebagai kompensasi yang wajar 

bagi pemilik yang telah menyediakan 

modalnya untuk suatu resiko.Hasil dari 

perhitungan mencerminkan keuntungan 

netto per rupiah penjualan.Para investor 

pasar modal perlu mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba.Dengan mengetahui 

hal tersebut investor dapat menilai 

apakah perusahaan itu profitable atau 

tidak.Menurut Bastian dan Suhardjono 

(2006: 299) angka NPM dapat dikatakan 

baik apabila > 5 %. 

Rumus perhitungan NPM menurut 

SE Bank Indonesia Nomor12/11/DPNP 

Tanggal 31 Maret 2010 : 

 

NPM = Laba Bersih x 100% 

Pendapatan Operasional  
 

Return On Asset 
 

Menurut Dahlan Siamat (2004:102) 

Return On Asset (ROA) adalah 

rasioyang memberikan informasi 

seberapa efisien suatu bank dalam 

melakukankegiatan usahanya, karena 

rasio ini mengindikasikan berapa besar 

keuntungan dapatdiperoleh rata-rata 

terhadap setiap rupiahasetnya. 

Sedangkan menurut Lukman 

Dendawijaya (2005:118) Return On 

Asset(ROA)adalahrasioinidigunakanuntu

kmengukurkemampuanmanajemenbank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secara keseluruhan. Menurut Hornedan 

Wachowicz (2005:235), Return On Asset 

(ROA) adalah rasio yangmengukur 

efektivitas keseluruhan dalam 

menghasilkan laba melalui aktiva yang 

tersedia;daya 

untukmenghasilkanlabadarimodalyangdi

investasikan”. 

Rumus perhitungan ROA menurut 

SE Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 

Tanggal 31 Mei 2004.sebagai berikut: 

 

ROA = Laba Setelah Pajak x 100% 
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Rata-rata Total Aset 
 

Loan to Deposit Ratio 
 

Menurut Sutrisno (2009:18), 

Likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

yang harus segera dipenuhi. Secara lebih 

spesifik, likuiditas adalah kesanggupan 

bank dalam menyediakan alat-alat lancar 

guna membayar kembali titipan yang 

jatuh tempo dan memberikan pinjaman 

(loan) kepada masyarakat yang 

memerlukan. 

Rasio likuiditas (liquidity) dapat 

diukur dengan menggunakan rasio-rasio 

yang salah satunya adalah Loan to 

Deposit Ratio (LDR).LDR 

menggambarkan kemampuan bank 

membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio LDR semakin rendah pula 

kemampuan likuiditas bank sehingga 

risiko dalam berinvestasi menjadi tinggi 

karena perusahaan perbankan tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar 

kembali kewajiban atas dana nasabah 

atau pihak ketiga (Siamat, 2005:269). 

LDR yang tinggi berarti risiko 

dalam berinvestasi menjadi tinggi karena 

perusahaan dalam keadaan tidak liquid 

serta perusahaan dianggap tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar 

kewajibannya atas dana dari pihak ketiga 

dalam operasionalnya. Dengan likuiditas 

bank yang rendah maka hal tersebut 

akan berdampak pada hilangnya 

kepercayaan investor pada bank tersebut. 

Apabila masyarakat sudah kehilangan 

kepercayaan pada suatu bank, maka 

investorpun juga enggan untuk membeli 

saham perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan terjadinya hal tersebut maka 

akan berdampak pada menurunnya harga 

saham perusahaan tersebut. Menurut 

Kasmir (2010: 272), batas aman LDR 

menurut peraturan pemerintah adalah 

110%. 

Perhitungan LDR dirumuskan 

oleh SE Bank Indonesia Nomor 

6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 

sebagai berikut : 
LDR =  Jumlah Kredit yang Diberikan x 100% 

Dana Pihak Ketiga 

 

Adapun skema kerangka pemikiran 

dibuat dalam bentuk bagan yang 

menggambarkan bagaimana jalan 

penelitian secara logis dan ilmiah agar 

mudah dipahami. Unsur pengendalian 

persediaan terhadap penelitian meliputi : 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan gambar kerangka 

pemikiran di atas dirumuskan hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

H1 : Terdapat perbedaan kinerja bank 

yang diukur dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) saat 

sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK. 

H2 : Terdapat perbedaan kinerja 

perbankan yang diukur dengan 

Non Performing Loan (NPL) saat 

sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK. 

H3 : Terdapat perbedaan kinerja 

perbankan yang diukur dengan 

Net Profit Margin (NPM) saat 

sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK. 
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H4 : Terdapat perbedaan kinerja 

perbankan yang diukur dengan 

Return On Asset (ROA) saat 

sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK.  

 

H5 : Terdapat perbedaan kinerja 

perbankan yang diukur dengan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) saat 

sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK 

 

Metode Penelitian 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh bank yang listing di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014 yakni sebanyak 

38 emiten.Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, dipilih 24 dari 38 

perusahaan perbankan yang listing di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-

2014 digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini.  

Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data 

sekunder.Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah melalui 

laporan keuangan dari masing-masing 

bank yang dijadikan sampel  selama tiga 

tahun sebelum munculnya OJK dan tiga 

tahun seteleh munculnya OJK yang 

diperoleh melalui situs dan data laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh Bank 

Indonesia (www.ojk.go.id dan  

www.bi.go.id) 

Tahapan dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan permasalahan 

2. Menentukan hipotesis penelitian 

3. Mengumpulkan laporan keuangan 

dari website masing-masing 

perusahaan dan website 

www.idx.co.id 

4. Melakukan input data variabel 

penelitian ke dalam Ms. Excel 

5. Melakukan uji statistik: 

a. Melakukan pengujian normalitas 

setiap variabel dengan 

Kolmogorov-Smirnov 

b. Melakukan pengujian hipotesis 

setiap variabel yang normal 

dengan Uji Paired Sample T-Test. 

c. Melakukan pengujian hipotesis 

setiap variabel yang tidak normal 

dengan Wilcoxon Signed Rank 

T-Test. 

d. Melakukan uji diskriminan. 

6. Membahas hasil penelitian 

7. Membuat kesimpulan 

8. Memberikan saran penelitian   

 

Pembahasan 

 

Keterangan 
Hasil Uji Beda CAR 

Sebelum Sesudah 

Rata-rata 17.6017 16.4400 

Standar 

Deviasi 
5.05342 2.67274 

Sig .313 

Kesimpulan TIDAK SIGNIFIKAN 

Tabel 4.1 Hasil Uji Perbedaan Rasio 

CAR saat Sebelum dan Sesudah 

Terbentuknya OJK 
 

Hasil Uji Paired Sample T-Testpada 

rasio CAR diperoleh nilai Asymp. Sig 

sebesar 0,313> alpha 0,05. Hal ini berarti 

bahwaH1 yang mengatakan bahwa 

berdasarkan rasio CAR, kinerjakeuangan 

perbankan sebelum terbentuknya OJK 

berbeda secara signifikan dengan 

sesudah terbentuknya OJK, ditolakpada 

tingkat signifikasi 5%.Dari hasil 

tersebutmenunjukkan tidak terdapat 

perbedaan nyata rasio CAR sebelum 

dansesudah terbentuknya OJK.Hasil 

pengujian Paired Sample T-Test 

didukung oleh pengujian Diskriminan 

dimana hasilnya didapatkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan CAR sebelum dan 

sesudah terbentuknya OJK. Hal ini 

dikarenakan rata-rata CAR sesudah 

adanya OJK (16,4400) lebih kecil 

http://www.ojk.go.id/
http://www.bi.go.id/
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dibanding rata-rata CAR sebelum 

terbentuknya OJK (17,6017).  

Hasil pengujian kinerja keuangan 

CAR sesudah terbentuknya OJK tidak 

sesuai dengan tujuan dilakukannya 

dibentuknya OJK yaitu salah satunya 

adalah untuk meningkatkan Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Santania (2014) yang 

menemukan hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan CAR sebelum dan sesudah 

merger. 

 

Keterangan 
NPL Sesudah - NPL 

Sebelum 

Negative Rank 16 

Positive Rank 8 

Z -2,400 

Asymp. Sig .000 

Kesimpulan SIGNIFIKAN 

Tabel 4.2 Hasil Uji Perbedaan Rasio 

NPL Sebelum dan Sesudah 

Terbentuknya OJK  

 

Hasil Uji Wilcoxon pada rasio NPL 

diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 

0,016< alpha 0,05. Hal ini berarti bahwa 

H2 yang mengatakan bahwa berdasarkan 

rasio NPL, kinerja keuangan perbankan 

sebelum terbentuknya OJK berbeda 

secara signifikan dengan sesudah 

terbentuknya OJK, diterima pada tingkat 

signifikasi 5%. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terdapat perbedaan nyata 

rasio NPL sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK. Akan tetapi, hasil 

pengujian Paired Sample T-Test tidak 

didukung oleh pengujian Diskriminan 

dimana hasilnya didapatkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan NPL sebelum dan 

sesudah terbentuknya OJK.  

Dari data diketahui bahwa sebanyak 

16 (66,67%) perusahaan perbankan yang 

memiliki nilai rata-rata NPL sesudah 

terbentuknya OJK lebih kecil dibanding 

rata-rata NPL sebelum terbentuknya 

OJK. Hasil pengujian kinerja keuangan 

NPL sesudah terbentuknya OJK sesuai 

dengan tujuan dilakukannya dibentuknya 

OJK yaitu salah satunya adalah untuk 

menurunkan Non Performing Loans 

(NPL). 

Hasil penelitian ini tidak didukung 

oleh penelitian Santania (2014) yang 

menemukan hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan NPL sebelum dan sesudah 

merger. 

 

Keterangan 
NPM Sesudah - NPM 

Sebelum 

Negative Rank 3 

Positive Rank 21 

Z -3.314 

Asymp. Sig .001 

Kesimpulan SIGNIFIKAN 

Tabel 4.3 Hasil Uji Perbedaan Rasio 

NPM Sebelum dan Sesudah 

Terbentuknya OJK 
 

Hasil Uji Wilcoxon pada rasio NPM 

diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar 

0,001< alpha 0,05. Hal ini berarti 

bahwaH3 yang mengatakan bahwa 

berdasarkan rasio NPM, 

kinerjakeuangan perbankan sebelum 

terbentuknya OJK berbeda secara 

signifikan dengan sesudah terbentuknya 

OJK, diterima pada tingkat signifikasi 

5%.Hasil pengujian Paired Sample T-

Test didukung oleh pengujian 

Diskriminan dimana hasilnya didapatkan 

bahwa terdapat perbedaan NPM sebelum 

dan sesudah OJK.Dari hasil 

tersebutmenunjukkan terdapat perbedaan 

nyata rasio NPM sebelum dansesudah 

terbentuknya OJK. 

Berdasarkan data tersebut diketahui 

bahwa sebanyak 21 (87,5%) perusahaan 

perbankan yang memiliki nilai rata-rata 

NPM sesudah terbentuknya OJK lebih 

besar dibanding rata-rata NPM sebelum 

terbentuknya OJK. Hasil pengujian 

kinerja keuangan NPM sesudah 

terbentuknya OJK sesuai dengan tujuan 

dilakukannya dibentuknya OJK yaitu 
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salah satunya adalah untuk 

meningkatkanNet Profit Margin (NPM). 

 

Keterangan 
Hasil Uji Beda ROA 

Sebelum Sesudah 

Rata-rata 1.5300 2.2108 

Standar 

Deviasi 
2.03061 1.25280 

Sig .032 

Kesimpulan SIGNIFIKAN 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Perbedaan Rasio 

ROA Sebelum dan Sesudah 

Terbentuknya OJK  

 

Hasil Uji Paired Sample T-Testpada 

rasio ROA diperoleh nilai Asymp. Sig 

sebesar 0,000< alpha 0,05. Hal ini berarti 

bahwaH4 yang mengatakan bahwa 

berdasarkan rasio ROA, kinerjakeuangan 

perbankan sebelum terbentuknya OJK 

berbeda secara signifikan dengan 

sesudah terbentuknya OJK, diterima 

pada tingkat signifikasi 5%.Dari hasil 

tersebutmenunjukkan terdapat perbedaan 

nyata rasio ROA sebelum dansesudah 

terbentuknya OJK.Akan tetapi, Hasil 

pengujian Paired Sample T-Test tidak 

didukung oleh pengujian Diskriminan 

dimana hasilnya didapatkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan ROA sebelum dan 

sesudah terbentuknya OJK. 

Dari data diketahui bahwa rata-rata 

ROA sesudah adanya OJK (2,2108) 

lebih besar dibanding rata-rata ROA 

sebelum terbentuknya OJK (1,5300). 

Hasil pengujian kinerja keuangan ROA 

sesudah terbentuknya OJK sesuai 

dengan tujuan dilakukannya dibentuknya 

OJK yaitu salah satunya adalah untuk 

meningkatkan Return on Asset (ROA). 

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Jumaizi (2001) yang 

menemukan hasil bahwa tidak terdapat 

perbedaan ROA sebelum dan sesudah 

krisis ekonomi 

 

 
Keterangan Hasil Uji Beda LDR 

Sebelum Sesudah 

Rata-rata 73.4904 84.4467 

Standar 

Deviasi 
14.37039 11.06266 

Sig .000 

Kesimpulan SIGNIFIKAN 

Tabel 4.5 Hasil Uji Perbedaan Rasio 

LDR Sebelum dan Sesudah 

Terbentuknya OJK  
 

Hasil Uji Paired Sample T-Test pada 

rasio LDR diperoleh nilai Asymp. Sig 

sebesar 0,000< alpha 0,05. Hal ini berarti 

bahwa H5 yang mengatakan bahwa 

berdasarkan rasio LDR, kinerja 

keuangan perbankan sebelum 

terbentuknya OJK berbeda secara 

signifikan dengan sesudah terbentuknya 

OJK, diterima pada tingkat signifikasi 

5%. Hasil pengujian Paired Sample T-

Test didukung oleh pengujian 

Diskriminan dimana hasilnya didapatkan 

bahwa terdapat perbedaan LDR sebelum 

dan sesudah OJK. Dari hasil tersebut 

menunjukkan terdapat perbedaan nyata 

rasio LDR sebelum dan sesudah 

terbentuknya OJK.  

Dari data diketahui bahwa rata-

rata LDR sesudah adanya OJK (84.4467) 

lebih besar dibanding rata-rata LDR 

sebelum terbentuknya OJK (73.4904). 

Hasil pengujian kinerja keuangan LDR 

sesudah terbentuknya OJK sesuai 

dengan tujuan dilakukannya dibentuknya 

OJK yaitu salah satunya adalah untuk 

meningkatkan Loan to Deposit Ratio 

(LDR). 

Hasil penelitian ini tidak 

didukung oleh penelitian Santania 

(2014) yang menemukan hasil bahwa 

tidak terdapat perbedaan LDR sebelum 

dan sesudah merger. 
 

Variabel 
Skor Rata-Rata Structure 

Matrix Sebelum Sesudah 

LDR 73,4904 84,4467 0,723 

NPM 10,8221 24,5729 0,627 

Tabel 4.6 Ringkasan Analisis 

Diskriminan 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat 

dilihat Loan to Deposit Ratio 

mempunyai pengaruh yang cukup besar 

yakni 0,723 terhadap perubahan kinerja 

sebelum dan sesudah terbentuknya 

OJK.Sedangkan variabel Net Profit 

Margin mempunyai pengaruh yang lebih 

kecil dibanding LDR yakni sebesar 

0,627. 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat 

dijelaskan bahwa kinerja masing – 

masing bank sesudah terbentuknya OJK 

ternyata jauh lebih baik karena dengan 

memperhatikan kedua variabel tersebut, 

yakni LDR dan NPM ternyata memiliki 

nilai yang lebih besar saat sesudah 

terbentuknya OJK dibanding sebelum 

hadinya OJK. Hal ini tentunya 

memberikan pengaruh positif bagi 

masing – masing bank karena kinerja 

bank tersebut berpengaruh terhadap rasio 

LDR dan NPM nya. 

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) terbukti membawa dampak positif 

dan meningkatkan tingkat produktivitas 

kredit serta kinerja bank dari masing-

masing variabel yakni LDR dan NPM 

perbankan umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.Untuk itu, diharapkan 

bagi OJK dan masing – masing bank 

dapat tetap mempertahakan kinerjanya 

dengan selalu berpedoman pada aturan 

perbankan yang berlaku. 

 

Penutup 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa tidakterdapat 

perbedaan kinerja bank yang diukur 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

saat sebelum dan sesudahterbentuknya 

OJK.Terdapat perbedaan kinerja bank 

yang diukur dengan Non Performing 

Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), 

Return On Asset (ROA) dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR)saat sebelum dan 

sesudah terbentuknya OJK.Dari analisis 

diskriminan pula diperoleh rasio yang 

dapat digunakan untuk memprediksi 

perbedaan kelompok sebelum dan 

sesudah terbentuknya OJK adalah rasio 

LDR dan NPM. 

Adapun saran yang dapat diberikan 

melalui hasil penelitian yang diperoleh 

meliputi : 

1. Para peneliti selanjutnya agar dapat 

menggunakan faktor-faktor kinerja 

keuangan yang lain seperti berupa: 

NIM (Net Interest Margin), BOPO 

(biaya operasional dan pendapatan 

operasional), KAP (Kualitas Aset 

Produktif) dan ROE (Return on 

Equity).  

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

diharapkan tetap melakukan 

pengawasan yang sesuai prosedur 

agar tidak terjadi lagi kebangkrutan 

pada bank go public karena 

kebangkrutan suatu bank akan 

membuat banyak masalah bagi 

banyak pihak lainnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Astuti, Hesti dan Imam Subaweh. 2006. 

Analisis Kinerja Kesehatan Bank 

Sebelum dan Setelah Arsitektur 

Perbankan Indonesia.  

Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen 

Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Desfian, 2007 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program SPSS.BP 

Universitas Diponegoro. Semarang.  

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Analisis 

Kritis Atas Laporan Keuangan. Raja. 

Grafindo Persada, Jakarta.  

Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, 

George Foster. 2008. Akuntansi Biaya. 

Jilid 1.Penerbit Erlangga Jakarta. 

IAI.2007. Kerangka Dasar Penyusunan & 

Penyajian Laporan Keuangan.PSAK. 

Salemba Empat. 

Jogiyanto, HM. 2008. Metodologi Penelitian. 

Penerbit CV. Andi Offset. Yogyakarta. 

Jumaizi. 2001.  Analisis Kinerja Keuangan 

Industri Food & Beverages Sebelum 

http://teorionline.wordpress.com/2012/02/15/2011/10/23/imam-ghozali-2011-aplikasi-analisis-multivariate-dengan-program-spss-semarang-bp-universitas-diponegoro/
http://teorionline.wordpress.com/2012/02/15/2011/10/23/imam-ghozali-2011-aplikasi-analisis-multivariate-dengan-program-spss-semarang-bp-universitas-diponegoro/
http://teorionline.wordpress.com/2012/02/15/2011/10/23/imam-ghozali-2011-aplikasi-analisis-multivariate-dengan-program-spss-semarang-bp-universitas-diponegoro/


 11 

dan Saat Krisis Ekonomi pada Periode 

1994-1999.” 

Juwitasari. 2014. Analisis Perbandingan 

Kinerja Perbankan Bank Umum Asing 

Dengan Bank Umum Persero Di 

Indonesia (Studi Empiris pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar 

di Bank Indonesia).  

Kasmir.2008. Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada. 

Mahardian. 2008. Pengaruh Rasio CAR, 

BOPO, NPL, NIM DAN LDR 

Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

(Studi Kasus Perusahaan Perbankan 

yang Tercatat di BEJ Periode Juni 2002 

- Juni 2007). Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

Maheshwara; Reddy, Prasad, Ravinder. 

2011. A CAMEL Model Analysis of 

Public dan Private Sector Banks in 

India. Jurnal JBFSIR Vol 1 No.5.ITM 

Business School, Warangal, Andhra 

Pradesh, India. 

Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2007. 

Evaluasi Pengaruh CAMEL terhadap. 

Kinerja Perusahaan, Buletin Studi 

Ekonomi Volume 12 Nomor 1 Tahun. 

2007.Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. 

Jakarta: Salemba Empat.  

Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. 

Liberty. Yogyakarta. 

Murdadi, Bambang. 2012.  Independensi 

Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan. 

Jurnal Value Added, Vol. 9, No.1, 

September 2012 

Parera, J.D, 2004. Bank Indonesia, Bank 

Sentral Republik Indonesia, Suatu 

Pengantar, Penerbit-Pusat Pendidikan 

dan Studi Kebanksentralan (PPSK) 

Bank Indonesia, Jakarta.  

Prastiyaningtyas, Fitriani. 2010. Faktor-

faktor yang Mempengaruhi 

Profitabilitas Perbankan (Studi pada 

Bank Umum Go Public Yang Listed di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-

2008), Skripsi. Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

Riyadi, Slamet, 2006. Banking Assets and 

Liability Management (Edisi Ketiga). 

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 

Santania.2014. Analisis Perbedaan Kinerja 

Keuangan Sebelum dan Sesudah 

Merger pada Bank Konvensional di 

Indonesia. 

Saragih, Octha Lydia. 2010.  Analisis Camel 

untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank 

Pada Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2006-2008.Skripsi. Medan: 

Universitas Sumatra Utara.  

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga 

Keuangan: Kebijakan Moneter dan 

Perbankan. Jakarta : Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia 

Sucipto. 2007. Penilaian Kinerja Keuangan. 

Medan: Jurnal Digital Library. 

Sugiyono. 2012. Statistika untuk Penelitian, 

Penerbit Alfabeta, Bandung. 

Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor12/11/DPNP Tanggal 31 Maret 

2010  

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan 

Investasi Teori dan Aplikasi. Penerbit 

Kanisius, Yogyakarta. 

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan 

Konsep, Teknik, dan Aplikasi. 

Edisi.Kedua. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN. 

Twinchen, Patricia. 2013. Analisis 

Perbedaan Kinerja Keuangan Sektor 

Pertanian Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis 

Global Tahun 2008. 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  

Weston, J. Fred dan Eugene F. Brigham. 

2005. Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan. Erlangga: Jakarta.  

Winarni. 2003. Analisis perbandingan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

akuisisi pada perusahaan yang Go 

Publik di BEJ.  

https://www.okezone.com/OJK 

https://setyopamungkas.wordpress.com/201

0/08/20/perlukah-otoritas-jasa-

keuangan/ 

http://www.infovesta.com/roller/penjelasan/

entry/teori_sektor_fundamental 

 

 

 

 

http://repository.usu.ac.id/browse?type=author&value=Saragih%2C+Octha+Lydia
http://www.okezone.com/OJK
https://setyopamungkas.wordpress.com/2010/08/20/perlukah-otoritas-jasa-keuangan/
https://setyopamungkas.wordpress.com/2010/08/20/perlukah-otoritas-jasa-keuangan/
https://setyopamungkas.wordpress.com/2010/08/20/perlukah-otoritas-jasa-keuangan/
http://www.infovesta.com/roller/penjelasan/entry/teori_sektor_fundamental
http://www.infovesta.com/roller/penjelasan/entry/teori_sektor_fundamental

