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ABSTRAK 

 

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) melalui lembaga negera yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dibandingkan dengan perbankan di kawasan, 

perbankan di Indonesia cukup tertinggal. Hal ini ditunjukkan dengan Net Interest 

Margin (NIM) berada di angka 4,90%. Per akhir bulan Desember 2019, nilai rasio 

biaya operasioal pendapatan operasional atau BOPO bank umum konvensional di 

Indonesia sebesar 88,32%. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, efisiensi 

perbankan di Indonesia mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis income diversification dan loan to deposit ratio 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 

2015-2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

dengan jumlah sampel 22 perusahaan perbankan. Adapun teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji parsial 

(uji t), uji simultan (uji F), uji koefisien korelasi berganda (R) dan uji koefisien 

determinasi berganda (R
2
) dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) variabel income diversification tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, 2) variabel loan to deposit 

ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan 3) 

variabel income diversification dan loan to deposit ratio berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di BEI periode 2015-2019. 

Adapun hasil uji R
2
, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat dijelaskan 

sebesar 20,9% oleh variabel bebas yaitu income diversification dan loan to deposit 

ratio, sedangkan sisanya sebesar 79,1% variabel kinerja keuangan dapat 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

Kata kunci: Income Diversification, Loan to Deposit Ratio, Kinerja Keuangan 
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ABSTRACT 

 

Based on Indonesian Banking Statistics (SPI) through a state institution, namely 

the Financial Services Authority (OJK), when compared to banking in the region, 

banking in Indonesia is quite behind. This is indicated by the Net Interest Margin 

(NIM) at 4.90%. As of the end of December 2019, the ratio of operating expenses 

to operating income or BOPO for conventional commercial banks in Indonesia 

was 88.32%. When compared to the previous year, banking efficiency in 

Indonesia has decreased. This study aims to determine and analyze the income 

diversification and loan to deposit ratio on the financial performance of banking 

companies on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019 period. This research was 

conducted using a quantitative approach, with a sample size of 22 banking 

companies. The analysis technique used is multiple linear regression with partial 

test hypothesis testing (t test), simultaneous test (F test), multiple correlation 

coefficient test (R) and multiple determination coefficient test (R2) with the help of 

SPSS version 25 program. shows that 1) the income diversification variable has 

no significant effect on financial performance, 2) the loan to deposit ratio 

variable has a significant effect on the company's financial performance, and 3) 

the income diversification variable and the loan to deposit ratio have a significant 

effect on the financial performance of banking companies on the IDX period 2015 

-2019. The R2 test results show that the financial performance can be explained 

by 20.9% by independent variables, namely income diversification and loan to 

deposit ratio, while the remaining 79.1% of financial performance variables can 

be explained by other variables outside of research. 

 

Keywords: Income Diversification, Loan to Deposit Ratio, Financial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang perekonomiannya 

mengalami pasang surut. Pasang surut perekonomian dapat disebabkan karena 

tingginya tingkat persaingan di pasar internasional. Jika melihat pada masa 

terjadinya krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana kondisi keuangan 

global belum mengalami perbaikan akibat krisis hutang pada Amerika pada tahun 

2008 yang berdampak pada hampir semua industri. Dengan adanya krisis tersebut, 

dapat dijadikan dorongan pada saat ini bagi semua industri terutama perbankan 

untuk memiliki efektivitas kinerja keuangan yang baik  (Hendratni, Nawasiah, & 

Indriati, 2018).  

Setiap perusahaan tentu mengharapkan memiliki kinerja keuangan yang 

baik dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan pendapat 

(Fauziah, 2017), kinerja keuangan sebagai gambaran terkait dengan kondisi 

financial perusahaan dalam periode tertentu dan dapat dianalisis menggunakan 

alat-alat analisis keuangan. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai aspek 

penilaian yang fundamental terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, dan juga 

sebagai indikator yang mencerminkan kualitas kinerja manajemen perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. Kinerja keuangan yang baik, menunjukkan adanya 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 
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Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) melalui lembaga negera 

yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika dibandingkan dengan perbankan di 

kawasan, perbankan di Indonesia cukup tertinggal. Hal ini ditunjukkan dengan 

Net Interest Margin (NIM) berada di angka 4,90%. Per akhir bulan Desember 

2019, nilai rasio biaya operasioal pendapatan operasional atau BOPO bank umum 

konvensional di Indonesia sebesar 88,32%. Artinya untuk memperoleh laba Rp 1, 

bank konvensional harus memiliki atau mengeluarkan biaya sebesar Rp 0,0883. 

Jika dibandingkan pada posisi pada lima tahun yang lalu, efisiensi perbankan di 

Indonesia mengalami penurunan (Statistik Perbankan Indonesia, 2019). Hasil 

kinerja Bank Umum Konvensional jika dilihat pada return on asset dapat disajikan 

pada grafik sebagai berikut: 

 
Gambar 1.1 

Statistik Kinerja Bank Umum Konvensional Berdasarkan Return On Asset 

Sumber: Data Statistik Perbankan Indonesia 2019, diolah 

Berdasarkan data di atas, diketahui pada bulan Januari 2019 nilai return on 

asset perbankan komersial di Bursa Eefek Indonesia (BEI) sebesar 2,56%, terjadi 
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penurunan pada bulan Februari menjadi 2,45%. Peningkatan yang signifikan 

terjadi pada bulan Maret menjadi 2,60%, tetapi terjadi pernurunan kembali pada 

bulan berikutnya menjadi 2,42% hingga 2,41% pada bulan Mei. Kembali terjadi 

peningkatan kinerja perbankan komersial pada bulan Juni menjadi 2,51%, namun 

hingga akhir periode kinerja perusahaan perbankan terus mengalami penurunan 

hingga 2,47% pada bulan Desember. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan perbankan komersial di BEI berdasarkan rasio return on asset masih 

belum stabil dan cenderung fluktuatif. 

Baik buruknya kinerja keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti income diversification dan loan to deposit ratio 

(Brahmana, Kontesa, & Gilbert, 2018; Dini Purwanto, 2018; Rizal, Abdul, & 

Mahfudnurnajamuddin, 2020). Menurut (Khairani & Pratiwi, 2018), diversifikasi 

adalah penekanan pada pentingnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki 

dengan nilai rendah menjadi bagian dari komoditas perusahaan dengan nilai yang 

tinggi, sebagai akibat adanya peningkatan spesialisasi pada aktivitas yang 

memiliki nilai tinggi. Jika dilihat dari segi ekonomi, diversifikasi memiliki tujuan 

untuk memperkecil risiko perusahaan yang diakibatkan dari  faktor ekonomi serta 

adanya perubahan iklim. 

Perusahaan perbankan di Indonesia mulai melakukan diversifikasi 

pendapatan sebagai upaya untuk mempertahankan kinerjanya. Berdasarkan data 

Statistik Perbankan Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2013, perusahaan 

perbankan mengalami peningkatan diversifikasi pendapatan dari 19,86% ditahun 

2007 menjadi 23,36% ditahun 2013, dan terjadi penurunan pendapatan bunga 
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proporsinya dari 80,14% di tahun 2007 menjadi 76,64% ditahun 2013 (Riyanti, 

2016). 

Faktor selanjutnya adalah loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio 

merupakan rasio perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan 

sumber dana yang dihimpun dari masyarakat seperti giro, simpanan berjangka dan 

tabungan (Indonesia Ikatan Bankir, 2015). Tingginya loan to deposit ratio 

menunjukkan keadaan bank yang meminjamkan seluruh dananya dan cenderung 

tidak likuid. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumber 

daya yang bersumber dari dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk membiayai 

aset kredit. 

Tingginya loan to deposit ratio apabila tidak diikuti dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi akan berdampak pada terjadinya kredit macet. Di 

Indonesia kasus kredit macet terjadi pada perusahaan perbankan milik negara 

yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ujung Batu, yang mencapai Rp 7,2 

Miliar pada tahun 2017 dan 2018. Hingga pada bulan April 2020, bank BRI 

merealisasikan restrukturisasi kredit dengan angka yang mencapai Rp 101, 23 

Triliun (https://keuangan.kontan.co.id/news diakses 1 Oktober 2020). 

Dari uraian masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Income Diversification dan Loan to Deposit Ratio 

Terhadap Kinerja Keuangan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan di BEI”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika dibandingkan dengan perbankan di kawasan, perbankan di Indonesia 

cukup tertinggal. 

2. Kinerja keuangan perusahaan perbankan berdasarkan rasio return on asset 

masih belum stabil atau fluktuatif. 

3. Perusahaan perbankan mengalami peningkatan diversifikasi pendapatan dari 

19,86% ditahun 2007 menjadi 23,36% ditahun 2013, dan terjadi penurunan 

pendapatan bunga proporsinya dari 80,14% di tahun 2007 menjadi 76,64% 

ditahun 2013. 

4. Tingginya kasus kredit macet yang terjadi pada perusahaan perbankan, salah 

satunya bank BRI, yang mencapai Rp 7,2 Miliar pada tahun 2017 dan 2018. 

Hingga pada bulan April 2020, bank BRI merealisasikan restrukturisasi 

kredit dengan angka yang mencapai Rp 101, 23 Triliun 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus dan tidak terlalu meluas, maka penulis membatas 

penelitian ini pada: 

1. Fokus penelitian ini dibatasi pada variabel income diversification, loan to 

deposit ratio dan kinerja keuangan. 

2. Data yang diamati dalam penelitian ini dibatasi pada laporan perusahaan 

perbankan. 
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3. Data pengamatan laporan keuangan dalam penelitian ini dibatasi pada 

periode 2015-2019. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Pemaparan latar belakang di atas kemudian memunculkan suatu rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah income diversification berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan di BEI periode 2015-2019? 

2. Apakah loan to deposit ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan di BEI periode 2015-2019? 

3. Apakah income diversification dan loan to deposit ratio secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di 

BEI periode 2015-2019? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan income 

diversification terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di 

BEI periode 2015-2019. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan loan to deposit 

ratio terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI periode 

2015-2019. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan secara simultan 

income diversification dan loan to deposit ratio terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan di BEI periode 2015-2019. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap 

perkembangan teori bidang akuntansi, khususnya terkait dengan income 

diversification, loan to deposit ratio dan kinerja keuangan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai implementasi dari ilmu akuntansi yang 

dipelajari selama perkuliahan pada lingkup masyarakat. Melalui penelitian 

ini peneliti juga memperoleh ilmu serta pengalaman baru dari fenomena 

yang terjadi dilapangan.  

2. Bagi universitas 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk 

peneliti selanjutnya dengan tema serupa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam 

pengembangan teori pada penelitian dengan tema serupa, dengan harapan 

dapat melengkapi apa yang menjadi kekurangan pada penelitian ini. 
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4. Bagi perusahaan 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengambilan 

keputusan sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Teori Dasar 

2.1.1. Income Diversification 

2.1.1.1. Pengertian Income Diversification 

Diversifikasi pendapatan merupakan upaya penekanan penggunaan 

sumber daya dalam nilai rendah, namun mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi 

dari sumber daya yang digunakan tersebut (Khairani & Pratiwi, 2018). 

Diversifikasi pendapatan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, sebagai upaya 

yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko perusahaan atas 

ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi pendapatan juga dianggap sebagai 

terobosan baru perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki. 

Menurut (Sianipar, 2015) menjelaskan apabila pendapatan terkait dengan 

pemasukan non bunga yang dijumlahkan dengan pemasukan non bunga terhadap 

pendapatan operasional suatu perusahaan. Diverfisikasi pendapatan dianggap 

sebagai strategi dalam menghadapi persaingan bisnis dan memcapai tujuan 

perusahaan yaitu memperoleh keuntungan dan memakmurkan pemilik saham. 

Diversifikasi adalah pendistribusian daripada aktiva-aktiva perusahaan 

untuk memperoleh nilai atau keuntungan (Azis, Mintarti, & NAdir, 2015). 

Perusahaan harus berusaha meningkatkan diversifikasi sepanjang keuntungan 

marginal melebihi biaya marginal yang dikeluarkannya. Diversifikasi dapat 
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ditentukan oleh pihak perusahaan, dengan mengacu pada sumber daya yang 

dimiliki dan pasar yang dimiliki. 

Income diversification terbagi menjadi dua sumber, yaitu fee income  dan 

trading income (Riyanti, 2016). Fee income merupakan pendapatan perusahaan 

yang diperoleh melalui adanya komisi, fee dan juga povisi. Aktivitas yang 

diperoleh dari fee income yaitu dengan adanya penjualan asuransi, wealth 

management, transaksi pembayaran dan investment banking. Adapun trading 

income yaitu pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas spot, valas dan 

perdagangan surat-surat berharga. 

Saat provisi kemudian adanya komisi dan fee maka hal tersebut akan 

menjadikannya biaya pendapatan atau fee income. Suatu cara yang dapat 

mendatangkan fee income yaitu asuransi yang dijual, pelayanan kegiatan 

transaksi, wealth management, manajemen kas dan investment banking. 

Sedangkan trading income adalah suatu pemasukan yang asalnya dari kegiatan 

pembayaran valas, spot dan derivative serta perdagangan dari surat-surat berharga.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa income 

diversifications merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan nilai 

ekonomi yang tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu 

perusahan. 
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2.1.1.2. Pengukuran Income Diversification  

Income diversifications dapat diukur melalui komponen-komponen yang 

berasal dari pendapatan operasional bersih, yaitu net interest income (NET) dan 

non interest income (NON). Berikut rumus income diversification (Riyanti, 2016): 

 

  

 

Dimana :  

IDIV : income diversification 

NET : total pendapatan bunga – total beban bunga 

NON  : pendapatan komisi bersih, laba atau rugi dari trading income dan 

pendapatan non-bunga lainnya. 

NOI : NET + NON 

2.1.2. Load to Deposit Ratio 

2.1.2.1. Pengertian Load to Deposit Ratio 

Menurut (Fauziah, 2017), loan to deposit ratio merupakan alat analisis 

keuangan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan perbankan 

dalam membayar kembali transaksi penarikan dana melalui kemampuan kredit 

sebagai sumber likuiditas. Dari hasil perhitungan loan deposit ratio akan 

diketahui sebarapa jauh kondisi kesehatan perbankan dalam menjalankan kegiatan 

operasinya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nilai loan to deposit ratio loan 

to deposit ratio yang ideal adalah 75%-80%. 

 Rumus 2.1  

Income Diversification 
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LDR sebagai bagian dari rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas perusahaan perbankan. Loan to deposit ratio sebagai 

rasio pengukuran kredit yang diberikan kepada pihak ketiga serta diterima 

perusahaan (Hariyani, 2013). Nilai LDR yang relatif tinggi mencerminkan 

semakin besarnya penanaman dana dari pihak ketiga dalam bentuk kredit. Dimana 

kredit yang besar akan berdampak pada adanya peningkatan laba. Namun nilai-

nilai kredit yang tinggi perlu diiringi dengan sikap kehati-hatian dalam 

menyalurkan kredit, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan adanya kredit 

macet.  

LDR sebagai rasio perbandingan jumlah kredit dengan sumber dana yang 

didapatkan dari masyarakat seperti giro, simpanan berjangka dan juga tabungan 

(Ikatan Bankir Indonesia, 2015:). Adanya loan to deposit ratio yang tinggi karena 

aktivitas peminjaman yang tinggi dan dananya tidak likuid. Sebaliknya, rasio yang 

bernilai rendah akan mengarah pada keadaan bank yang likuid, yaitu adanya 

kelebihan dana milik perusahaan yang dapat dipinjamkan. 

LDR merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas yang dapat memenuhi dana 

yang ditarik masyarakat sebagai bentuk dari tabungan, deposito dan giro (Kasmir 

dalam Purwanto, 2018). Ukuran ini dapat memprediksi jumlah sumber daya dari 

dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai aset kredit. Dari 

beberapa pendapat loan to deposit ratio adalah rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengetahui besarnya volume kredit yang disalurkan oleh bank.  
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2.1.2.2.  Pengukuran Load to Deposit Ratio 

Loan to deposit ratio sebagai rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas bank, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Rizal 

et al., 2020): 

   

 

2.1.3. Kinerja Keuangan 

2.1.3.1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut (Fauziah, 2017) kinerja keuangan merupakan suatu keadaan 

keuangan perusahaan yang diukur melalui analisis keuangan, sehingga diketahui 

periode tertentu. Kinerja keuangan juga sebagai alat ukur bahwa adanya prestasi 

atau pencapaian perusaahan yang mempengaruhi keuangan secara fundamental, 

sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja manajemen dan pengambilan 

keputusan. Selanjutnya, (Hendratni et al., 2018) menjelaskan kinerja keuangan 

merupakan suatu gambaran atas pencapaian perusahaan saat berhasil melakukan 

pengelolaan terhadap sumber daya yang dimiliki dalam periode tertentu. Suatu 

perusahaan akan selalu mengharapkan keadaan dengan kinerja keuangan yang 

baik, dimana kinerja keuangan tersebut hasil dari pecapaian yang telah dilakukan 

dengan optimal. 

Setiap perusahaan diperlukan pengukuran kinerja keuangan, sebagai bentuk 

evaluasi atas kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. 

Informasi terkait kinerja keuangan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas 

perusahaan, yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana potensial dari sumber 

 Rumus 2.2. 

 Load to Deposit Rasio 
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daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk dimasa yang akan datang. 

Informasi terkait kinerja keuangan dapat berguna untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh arus kas dari sumber daya yang dimiliki (Fauziah, 

2017).  

Berdasarkan pendapat (Riyanti, 2016), kinerja keuangan sebagai hasil kerja 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Setiap kegiatan 

operasional perusahaan kinerja keuangan memiliki peran penting di dalamnya, 

dimana operasional perusahaan dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung 

dengan kinerja keuangan yang baik. Mengingat kinerja keuangan sebagai tolak 

ukur dari setiap aktivitas atau kegiatan perusahaan untuk mencapai tingkat 

kesehatan keuangan yang diharapkan. Keadaan perusahaan yang sehat, berawal 

dari kondisi keuangan yang baik. Selain itu, perusahaan juga memiliki tujuan 

dalam mengembangkan usahanya, dan dapat memberikan kemakmuran yang 

maksimal bagi pemiliki perusahaan (Purba & Effendi, 2019). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

hasil yang dicapai suatu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dimana tujuan setiap 

perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Selain itu, dengan diperolehnya 

keuntungan perusahaan memiliki tujuan lain yaitu eksistensi dan memiliki 

pengaruh terhadap pihak calon investor dan investor. 
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2.1.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan, salah satunya Return On Assets (ROA) (Fauziah, 2017). Rasio ini dapat 

dirumuskan : 

    

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan untuk memperkaya 

teori, dimana penelitian terdahulu diperoleh dari jurnal-jurnal baik jurnal nasional 

maupun internasional. Adapun yang beberapa penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Brahmana et al., (2018) 

Penelitian dilakukan (Brahmana et al., 2018) yaitu untuk memperlajari 

diversifikasi terhadap kinerja bank, selain itu tujuan lain penelitian yaitu 

untuk menguji hubungan antara pendapatan non-bunga dengan risiko 

disesuasikan kinerja. Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan 

meningkatkan kinerja bank mengkonfirmasikan hipotesis pengurangan 

risiko dan teori pandangan berbasis sumber daya. 

Persamaan : sama-sama meneliti pengaruh income diversification terhadap 

kinerja perusahaan. 

 Rumus 2.3  

Pengukuran Kinerja Keuangan 
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Perbedaan  : penelitian terdahulu hanya meneliti income diversification 

terhadap kinerja, sedangkan penelitian penulis meneliti 

pengaruh loan to deposit ratio terhadap kinerja. 

2. Riyanti (2016) 

Penelitian  (Riyanti, 2016) dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis: 1) 

pengaruh income diversification terhadap risiko likuiditas bank yang 

diproksikan dengan LDR, 2) pengaruh income diversification terhadap 

kinerja bank yang diproksikan dengan ROA. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis dengan path analysis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) income diversification berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap risiko perusahaan, 2) income diversification 

berpengasuh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. 

Persamaan : sama-sama meneliti pengaruh income diversification terhadap 

kinerja. 

Perbedaan : penelitian terdahulu meneliti income diversification terhadap 

risiko keuangan, sedangkan penelitian penulis hanya peneliti 

income diversification terhadap kinerja keuangan. 

3. Yegon & Githaiga (2019) 

Penelitian dilakukan (Yegon & Githaiga, 2019) yaitu untuk menguji 

pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja keuangan bank umum di 

Kenya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 31 bank 

komersial periode 2008-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

diversifikasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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keuangan bank di Kenya. Sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh postif terhadap kinerja keuangan sedangkan variabel usia 

perusahaan dan strategi pinjaman memiliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan. 

Persamaan : sama-sama meneliti pengaruh diversifikasi pendapatan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol ukuran 

perusahaan, usia perusahaan dan strategi penjaman, sedangkan 

penelitian penulis menggunakan variabel lain loan to deposit 

ratio. 

4. Dini Purwanto (2018) 

Penelitian (Purwanto, 2018) dilakukan untuk melakukan analisis mengenai 

non performin loan, loan to deposit ratio dan capital adewuacy ratio 

terhadap kinerja profitabilitas pada perusahaan perbankan di BEI periode 

2014-2016. Penelitian ini menggunakan 13 sampel perusahaan, dimana 

menggunakan pendekatan kuantitatif, selanjutnya juga menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa non performing loan 

berpengaruh signifikan pada profitabilitas, sedangkan loan to deposit ratio 

dan capital adequacy ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

Persamaan : sama-sama menganalisis pengaruh loan to deposit ratio 

terhadap kinerja keuangan. 
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Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas lain non 

performing loan dan capital adequacy ratio, sedangkan 

penelitian penulis menggunakan variabel bebas lain income 

diversification. 

5. Rizal et al., (2020) 

Penelitian (Rizal et al., 2020) dilakukan dalam melakukan analisis terhadap 

profitabilitas perusahaan sektor perbankan. Penelitian menggunakan 10 

sampel dengan menggunakan metode kuantitaif dalam periode 2014-2018, 

selanjutnya juga menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa debt to equty ratio dan loan to deposit terbukti 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan non 

performing loan terbukti berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. 

Persamaan : sama-sama menganalisis pengaruh loan to deposit ratio 

terhadap kinerja keuangan. 

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas lain debt to 

equity ratio, non performing loan dan pertumbuhan 

perusahaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan 

variabel bebas lain income diversification. 

6. Wahyuni (2016) 

Penelitian (Wahyuni, 2016) dilakukan untuk mengetahui Return On Assets 

(ROA) di sistem perbankan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan 

Bank Umum Konvensional yang memiliki total aset lebih dari 25 miliar 
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pada tahun 2008 sampai 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Loan 

to Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sedangkan 

Operating Expense Ratio Pendapatan Operasional (ROA) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Assets (ROA).  

Persamaan : sama-sama menganalisis loan to deposit ratio terhadap 

kinerja keuangan. 

Perbedaan : penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas lain capital 

adequacy ratio dan operating expenses operating income ratio, 

sedangkan penelitian penulis menggunakan variabel bebas lain 

income diversification. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, teori-teori yang 

diuraikan di atas dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

   : Pengaruh secara parsial 

   : Pengaruh secara simultan 

2.4.  Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1 : income diversification berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

H2 : loan to deposit ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

H3 : income diversification dan loan to deposit ratio berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

 

     

H1 

H2 

H3 

Loan to Deposit Ratio (X2) 

Kinerja Keuangan (Y) 

Income Diversification (X1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai 

standar penelitian. Peneliti sendiri memilih untuk menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu suatu analisis numeric dan pelaksanaannya menggunakan uji 

statistik untuk menguji teori (Yusuf, 2017). Sementara itu, jenis penelitian yang 

dipilih adalah penelitian kausal yang merupakan penelitian untuk mengetahui 

suatu hubungan variabel beserta sebab akibatnya. 

 

3.2. Variabel Operasional 

Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas berjumlah dua variabel serta 

satu variabel terikat. Berikut penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian 

ini: 

3.2.1. Variabel Bebas 

Menurut (Fitrah & Luthfiyah, 2017), suatu variabel bebas adalah variabel 

yang justru memiliki pengaruh bagi variabel lain, sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja variabel lainnya. Adapun variabel bebas dapat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1.1. Income Diversification (X1) 

Income diversifications adalah suatu strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan sehingga mendapatkan kinerja ekonomi yang tinggi dari pemanfaatan 
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sumber daya yang dimiliki. Income diversifications dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut (Riyanti, 2016): 

  

Dimana :  

IDIV : income diversification 

NET : total pendapatan bunga – total beban bunga 

NON : pendapatan komisi bersih, laba atau rugi dari trading income dan 

pendapatan non-bunga lainnya. 

NOI : NET + NON 

3.2.1.2. Load to Deposit Ratio (X2) 

LDR yaitu perhitungan keuangan yang memiliki tujuan untuk pengukuran 

tingkat kredit yang diberikan oleh bank. Loan to deposit ratio dapat diukur 

dengan rasio sebagai berikut (Rizal et al., 2020): 

    

3.2.2. Variabel Terikat 

Menurut (Fitrah dan Luthfiyah, 2017), variabel terikat merupakan jenis 

variabel yang dapat dipengaruhi atau perubahannya disebabkan pengaruh dari 

variabel lainnya. Pada penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel terikat adalah 

kinerja keuangan, dimana suatu pencapaian atau prestasi yang berupa keuangan 

perusahaan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan rasio sebagai 

berikut (Fauziah, 2017): 

    

 Rumus 3.2  

Income Diversification 

Rumus 3.3  

kinerja keuangan 

 Rumus 3.2 

Load to Deposit Rasio 
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Tabel 3.1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel Definisi Pengukuran Sumber 

Income 

diversifications 

(X1) 

Strategi untuk 

mengoptimalkan pendapatan 

dan nilai ekonomi perusahaan 

dengan memanfaatkan 

sumber daya perusahaan. 

 

 

(Riyanti, 

2016) 

Loan to deposit 

ratio (X2) 

Upaya untuk mengetahui dan 

mengukur volume kredit dari 

bank berupa rasio keuangan. 
 

 

(Rizal et 

al., 2020) 

Kinerja 

keuangan (Y) 

Kinerja keuangan merupakan 

suatu pencapaian sehingga 

mempengaruhi aspek 

keuangan perusahaan.  

 

 

(Fauziah, 

2017) 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Menurut (Yusuf, 2017), populasi merupakan suatu kumpulan yang 

digunakan sebagai fokus penelitian, baik sebagian maupun keseluruhan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang diinginkan peneliti. Peneliti 

kemudian mengambil keputusan untuk melakukan penelitian terhadap 44 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. 

 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah suatu pilihan dari populasi yang telah dipilih untuk menjadi 

fokus penelitian dalam memperoleh informasi atau data yang diinginkan oleh 
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peneliti (Yusuf, 2017). Berikut merupakan teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu dengan teknik purpose sampling.  

Menurut penjelasan (Yusuf, 2017), teknik purpose sampling merupakan 

penentuan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga memenuhi data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini: 

1. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan terdaftar di BEI 

selama periode penelitian yaitu 2015-2019. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 

periode penelitian. 

3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan diaudit selama periode 

penelitian. 

4. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata 

uang rupiah selama periode 2015-2019. 

         Tabel 3.2 

Data Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No  Keterangan  Jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-

2019. 

44 

2 Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan lengkap di BEI periode 2015-2019. 

(11) 

3 Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan sudah diaudit di BEI selama periode 2015-2019. 

(7) 

4 Perusahaan perbank yang menerbitkan laporan keuangan 

dengan mata uang Dollar 

(5) 

Jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria 21 

Tahun pengamatan 5 

Total sampel penelitian  105 
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3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis pengumpulan data 

Jenis data yang kemudian dipilih oleh peneliti yaitu data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan suatu cara yang menggunakan numeric atau angka untuk 

mengukur adalah data (Yulianto, Maskan, & Utaminingsih, 2018). Adapun 

laporan keuangan perbankan diteiliti sebagai data angka atau numerik dan 

dianalisis. 

Selanjutnya, sumber daya sekunder digunakan untuk melengkapi data 

kuantitatif, yang mana data sekunder diperoleh dari pihak lain. Adapun data 

sekunder yang dimaksud yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan periode 

2015-2019 yang diakses pada web site BEI yaitu www.idx.co.id. 

3.4.2. Teknik pengumpulan data 

Teknik dokumentasi data berfungsi untuk pengambilan data. Data yang 

diukur yaitu data perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. 

Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data: 

1. Mengumpulkan informasi dan menentukan perusahaan terkait objek 

perusahaan. 

2. Mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan yang menjadi objek di 

BEI melalui website www.idx.co.id  

3. Tabulasi data dengan memasukkan data pada Microsoft excel yang 

kemudian dianalisis dengan bantuan program SPSS. 
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3.5. Motode Analisis Data 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 

versi 25. Asumsi klasik yang kemudian menjadi panduan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.5.1.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan guna untuk melihat tingkat 

distribusi data dalam model regresi. Analisis grafik adalah salah satu alat 

analisis yang digunakan untuk pengujian normalitas, dimana data yang 

menyebar dan mengikuti garis diagonal dinyatakan data terdistribusi 

normal, dan sebaliknya (Riyanto & Hatmawan, 2020). 

3.5.1.2. Uji Linieritas 

Untuk mendeteksi suatu keterkaitan antara varaibel makan dilakukan 

Uji linieritas. Uji linieritas digunakan dengan menggunakan Test for 

Linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05, dimana dapat dinyatakan 

linier apabila nilai signifikansi < 0,5 (Gani & Amalia, 2015). 

3.5.1.3. Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui adanya penyimpangan model regresi maka peneliti 

menggunakan Uji asumsi multikolinearitas. Berdasarkan pendapat (Gani 

dan Amalia, 2015), dapat dinyatakan terhindar dari asumsi multikolinieritas 

jika diperoleh nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang 

dari 0,1. 
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3.5.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna melihat ada tidaknya 

kesamaan varian. Berdasarkan pendapat (Gani dan Amalia, 2015), dasar 

pengambilan keputusan, dikatakan terjadi tidak heteroskedastisitas apabila 

hasil regresi membentuk pola menyebar berada di atas maupun dibawah 

sumbu 0. 

3.5.1.5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya 

korelasi antar variabel dalam model seiring dengan adanya perubahan 

waktu. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan Durbin-Watson, 

dimana dapat dikatakan tidak ada gejala autokorelasi jika nilai dU < d < 4-dU 

(Gani & Amalia, 2015). 

3.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan pendapat (Purnomo, 2016), analisis regresi linier berganda 

digunakan sebagai upaya untuk  mengetahui arah hubungan antar variabel dan 

pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y= a+ β1X1+ β2X2 + e 

 

Keterangan: 

Y  = Kinerja keuangan 

a = Konstanta 

β1 – 3 = Koefisien regresi 

Rumus 3.4  

Regresi Linier Berganda 
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X1 = Income diversification 

X2 = Loan to deposit ratio 

e = error 

 

3.5.3. Pengujian Hipotesis 

3.5.3.1. Uji Parsial 

Berdasarkan pendapat (Purnomo, 2016), uji parsial bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh secara individual antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan nilai level of 

significance (α) 0,05, dimana dapat dinyatakan berpengaruh parsial apabila nilai 

signifikansi dari thitung < 0,05. 

3.5.3.2. Uji Simultan 

Berdasarkan pendapat (Suyono, 2018), pengujian ini berguna untuk 

mengukur keeratan yang terjalin antar kedua variabel. Nilai R berkisar 0 sampai 

dengan 1, dimana semakin mendekati 1 maka variabel bebas memiliki hubungan 

yang sangat erat terhadap variabel terikat. 

3.5.3.3. Uji Koefisien Korelasi Berganda (R) 

Berdasarkan pendapat (Suyono, 2018), pengujian ini berguna untuk 

mengukur keeratan yang terjalin antar kedua variabel. Nilai R berkisar 0 sampai 

dengan 1, dimana semakin mendekati 1 maka variabel bebas memiliki hubungan 

yang sangat erat terhadap variabel terikat. 



29 

 

 

 

3.5.3.4. Uji Koefisien Determinasi Berganda (R2) 

Berdasarkan pendapat (Suyono, 2018), uji R
2
 bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan model dalam menafsirkan pengaruh kedua variabel. Nilai R
2
 berkisar 

0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 1 maka variabel bebas besar 

penafsiran variabel income diversification dan loan to deposit ratio terhadap 

kinerja keuangan. 

 

 


