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Rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang”. Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I.         Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. II. Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan to Deposit 

Ratio, Efisiensi Operasional Perusahaan  (BOPO) 

 

Masalah rentabilitas bagi perbankan seperti halnya BPR, sebenarnya jauh 

lebih penting dari pada masalah laba. Laba yang besar saja belumlah menjadi 

ukuran bahwa bank dapat bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. Oleh karena itu, BPR harus lebih memperhatikan 

bagaimana mempertinggi tingkat rentabilitasnya daripada usaha memperbesar 

laba. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan 

capital adequacy ratio (CAR), non performing loan  (NPL), loan to deposit ratio  

(LDR) dan efisiensi operasional perusahaan  (BOPO)  terhadap  rentabilitas 

bank yang diukur dengan  return on asset  (ROA). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

yang berada di Kabupaten Magelang dan terdaftar pada Bank Indonesia serta 

mempublikasikan laporan keuangannya. Populasi berjumlah 12 bank. Sampel 

ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh sampel 

sebanyak 11 bank. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Alat 

analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah rentabilitas (ROA). Variabel independennya 

adalah capital adequacy ratio (CAR), non performing loan  (NPL), loan to 

deposit ratio  (LDR) dan efisiensi operasional perusahaan  (BOPO). 

Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa pertama, variabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Kedua, CAR berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap ROA. Ketiga, NPL berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA. Keempat, LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

ROA. Kelima, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

Simpulan penelitian ini yaitu variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap ROA, CAR, NPL dan LDR berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah faktor-faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas, menambah periode dan memperluas sampel penelitian 

sehingga akan meningkatkan keakuratan data dan akan diperoleh hasil yang lebih 

representatif. 
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ABSTRACT 

Musyarofatun, Lia Dwi. 2013. “Analysis of Factors Affecting Profitability in 

Rural Bank in the District of Magelang”. Final Project. Accounting Department, 

Faculty of Economics State University of Semarang. Advisor Drs. Sukardi Ikhsan, 

M.Si. Co Advisor Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Keywords:  capital adequacy ratio, non performing loan, loan to deposit 

ratio,  operational efficiency company 

 

Profitability problem for banks as BPR, is actually much more important 

than profit issue. Big profit alone is not a measure that banks can work efficiently. 

New efficiencies can be determined by comparing the profits earned by the capital 

employed to produce those profits. Therefore, BPR should pay more attention to 

how to enhance the business rentabilitasnya than maximize profits. The purpose 

of this study was to prove the influence of financial ratios capital adequacy ratio 

(CAR), non-performing loans (NPL), loan to deposit ratio (LDR) and operational 

efficiency company (ROA) on bank profitability as measured by return on assets 

(ROA). 

The population of this study are all rural banks (BPR) which is registered 

Magelang and Bank Indonesia, and to publish its financial statements. Population 

of 12 banks. Sample was determined by the method of purposive sampling to 

obtain a sample of 11 banks. The data in this study is a secondary data. Analytical 

tool in this study using multiple linear regression. The dependent variable in this 

study is the profitability (ROA). The independent variable is capital adequacy 

ratio (CAR), non-performing loans (NPL), loan to deposit ratio (LDR) and 

operational efficiency company (BOPO). 

The results of this study indicate that the first independent variables 

simultaneously affect the ROA. Second, the negative effect is not significant CAR 

to ROA. Third, the negative effect is not significant NPL to ROA. Fourth, the 

negative effect is not significant LDR to ROA. Fifth, BOPO significant negative 

effect on ROA. 

The conclusions of this study are the independent variables simultaneously 

affect ROA, CAR, NPL, and LDR insignificant negative influence on ROA and 

BOPO significant negative effect ROA. Further research is recommended to add 

the factors affecting profitability, increase and expand the sample period thereby 

increasing the accuracy of the data and will obtain a more representative result. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sukses tidaknya suatu perbankan dipengaruhi oleh banyak aspek, 

diantaranya aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, dan kondisi 

keuangan yang dimilikinya. Kondisi keuangan bank dapat dikatakan baik atau 

buruk salah satunya dilihat dari rentabilitas yang dimilikinya. Rentabilitas 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba. 

Bank sebagai suatu industri yang dalam kegiatan usahanya  mengandalkan  

kepercayaan  masyarakat perlu memelihara  tingkat kesehatan bank dengan  cara  

menghasilkan  laba  tinggi  sehingga rentabilitasnya terus mengalami peningkatan. 

Berkaitan dengan fungsi tersebut, pemerintah melalui berbagai kebijakan ekonomi 

telah mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk meningkatkan jasa 

perbankan termasuk bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu cara 

untuk mengatisipasi meningkatnya aktivitas ekonomi pengusaha mikro, kecil, dan 

menengah adalah dengan cara mengembangkan kegiatan usaha jasa perbankan 

melalui Bank Perkreditan Rakyat. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Peraturan Bank Indonesia 

Nomor: 8/26/PBI/2006, adalah  bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Walaupun BPR mempunyai pangsa pasar sendiri yang cukup 
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establish dan memiliki loyalitas tinggi namun keberadaannya terus terancam 

dengan hadirnya bank-bank umum yang terus melakukan ekspansi nasabah, dan 

hal ini berimbas pada laba yang diperoleh BPR. 

Masalah rentabilitas bagi perbankan seperti halnya BPR,  sebenarnya jauh 

lebih penting dari pada masalah laba. Laba yang besar saja belumlah menjadi 

ukuran bahwa bank dapat bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut. Oleh karena itu, BPR harus lebih memperhatikan 

bagaimana mempertinggi tingkat rentabilitasnya daripada usaha memperbesar 

laba. 

Tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan karena 

laba perusahaan selain merupakan  indikator kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, juga merupakan elemen 

dalam menciptakan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. Peraturan Bank Indonesia No.8/31/DPBPR tahun 2006 

tentang BPR menyebutkan bahwa penilaian aspek kinerja keuangan BPR 

menggunakan rasio keuangan yaitu: 1) Profitability Index (PI), 2) Internal Rate of 

Return (IRR), 3) Break Event Point (BEP), 4) Capital Adequacy Ratio (CAR), 5) 

Return on Assets (ROA), 6) Loan to Deposit Ratio (LDR), 7) Biaya Operasi 

terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), 8) Non Performing Loan (NPL). 

Rasio rentabilitas memberikan informasi mengenai besarnya efisiensi 

suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya karena rasio ini mengindikasikan 
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besarnya keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh terhadap setiap rupiah 

asetnya. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pula dalam menggunakan 

asetnya. Return on assets pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang 

periode tahun 2009-2010 ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 

Tabel  1.1.    Return On Asset (ROA) BPR di Kabupaten Magelang Periode  

2009-2010 

 

No. Nama Bank 
ROA 

2009 2010 

1. PD. BPR BKK Muntilan 2.82 % 0.82 % 

2. PT. BPR Niji 1.12 % -0.79 % 

3. PT. BPR Dwiartha Sagriya 4.42 % 4.55 % 

4. PT. BPR Artha Mertoyudan 3.95 % 3.66 % 

5. PT. BPR Artha Sambhara 3.2  % 4.57 % 

6. PT. BPR Danarakyat  Sentosa 6.28 % 6.58 % 

7. PT. BPR Hidup Arthagraha  1.17 % 1.3  % 

8. PT. BPR Kembang Parama 3.84 % 2.58 % 

9. PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo 3.39 % 2.5 % 

10. PT. BPR Mulyo Lumintu 8.03 % 6.52 % 

11. PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera 3.66 % 4.51 % 

 

 

 

Tabel 1.1 merupakan data perbandingan ROA pada BPR di Kabupaten 

Magelang dimana diperoleh fenomena empirik bahwa ada beberapa BPR di 

Kabupaten Magelang yang memiliki angka ROA di bawah batas minimum 

dengan kriteria yang kurang rendabel, angka minimum ROA pada kriteria 

rendabel menurut surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar 1,25%. Hal ini 

dapat dilihat pada  PD. BPR BKK Muntilan yang pada tahun 2010 hanya 

memiliki angka ROA sebesar 0.82%, dan PT. BPR Niji yang hanya memiliki 

angka ROA sebesar -0.79% (mengalami kerugian). Selain itu dari 11 BPR yang 

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Bank Indonesia, 2009-2010. 

 

http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
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berada di kabupaten magelang, 6 diantaranya mengalami penurunan ROA pada 

tahun 2010 yaitu PD. BPR BKK Muntilan, PT. BPR Niji, PT. BPR Artha 

Mertoyudan, PT. BPR Kembang Parama, PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo 

dan PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan 

suatu  informasi mengenai faktor  penyebabnya.  Informasi  tentang  posisi  

keuangan  perusahaan,  kinerja perusahaan,  aliran  kas  perusahaan,  dan  

informasi  lain  yang  berkaitan  dengan laporan  keuangan  dapat  diperoleh  dari  

laporan  keuangan  perusahaan.  Untuk memahami  informasi  laporan  keuangan,  

analisis  laporan  keuangan  sangat dibutuhkan. Analisis  laporan  keuangan  

meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan (Mabruroh, 2004).  

Rasio  keuangan  menjadi  salah  satu  alat  oleh  para  pengambil  

keputusan  baik  bagi  pihak  internal  maupun  eksternal  dalam  menentukan  

kebijakan  berikutnya.  Bagi  pihak eksternal terutama kreditur dan investor, rasio 

keuangan dapat digunakan dalam menentukan apakah  suatu  perusahaan wajar  

untuk  diberikan  kredit  atau  untuk  dijadikan  lahan  investasi  yang baik. Bagi 

pihak manajemen,  rasio keuangan dapat dijadikan  alat untuk memprediksi 

kondisi  keuangan  perusahaan  di  masa  datang  (Usman,  2003).  Analisis  rasio 

keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah, dan para 

pemakai  laporan keuangan  lainnya  dalam menilai  kondisi  keuangan  

perusahaan,  tidak  terkecuali  perusahaan perbankan (Sudarini, 2005). 

Tingkat   kesehatan bank adalah penilaian  atas  suatu kondisi  laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 

Indonesia (Riyadi, 2006). Berbagai metode dapat digunakan untuk menilai 

http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
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kesehatan suatu bank.  Penilaian  kesehatan  akan  berpengaruh  terhadap  

kemampuan  bank  dan  loyalitas nasabah  terhadap bank  yang bersangkutan. 

Salah  satu  alat untuk mengukur kesehatan bank adalah  dengan  analisis CAMEL  

(Capital, Assets, Management, Earning,  Liquidity). Aspek-aspek  tersebut  

kemudian  dinilai  dengan menggunakan  rasio  keuangan  sehingga  dapat  

menilai  kondisi  keuangan perusahaan perbankan (Kasmir, 2002). Penelitian ini 

juga memfokuskan pada aspek-aspek tersebut dan diyakini bahwa aspek-aspek 

tersebut mempengaruhi besarnya rentabilitas yang terjadi pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Magelang. 

Rentabilitas  merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur 

kinerja suatu bank. Ada banyak cara mengukur rentabilitas sehingga 

pengukurannya dikaitkan pada penjualan yang dihasilkan, asset yang digunakan, 

maupun modal yang digunakan dalam menghasilkan laba.  Alat pengukur yang 

biasanya dipakai adalah  return on assets (ROA), karena Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang 

dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. (Dendawijaya, 

2005:118).  

Hanafi dan Halim (2009:159) mengemukakan bahwa rentabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa lalu. 

Rentabilitas dalam penelitian ini diukur dengan ROA. Return  on  assets  (ROA)  

memfokuskan  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh earning dalam 

kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan  aktiva yang dimilikinya.  

ROA  dalam  penelitian  ini  digunakan  sebagai  ukuran  kinerja  perbankan.  
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Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat rentabilitas yang 

maksimal. ROA penting bagi  bank  karena  ROA  digunakan  untuk  mengukur  

efektivitas  perusahaan  di  dalam  menghasilkan  keuntungan  dengan  

memanfaatkan  aktiva  yang  dimilikinya. Rentabilitas merupakan  kemampuan  

bank  untuk  menghasilkan atau memperoleh  laba  secara  efektif  dan efisien.  

Rentabilitas  yang  digunakan  adalah  ROA  karena  dapat  memperhitungkan  

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk 

menghasilkan income. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank  tersebut  dan  semakin  baik  pula  posisi  

bank  tersebut  dari  segi  penggunaan  asset (Dendawijaya, 2005). 

Pengelolaan bank dalam usahanya dituntut untuk menjaga keseimbangan 

antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang 

wajar serta pemenuhan modal yang memadai (Sumarta, 2000:50). Risiko kredit 

merupakan perkara besar bagi dunia perbankan karena setiap rupiah yang tidak 

tertagih menjadi macet, yang akan menimbulkan biaya penyisihan (Djohanputro, 

2003:74). 

Hampir semua badan usaha bertujuan  untuk mendapatkan rentabilitas 

yang rendabel, begitu juga dengan BPR di Kabupaten Magelang. BPR dengan 

rentabilitas yang rendabel mengindikasikan kelangsungan dan perkembangan 

usahanya menjadi lebih baik. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan 

rentabilitas, salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Wasis (1997:119) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang 

mempengaruhi profitabilitas atau rentabilitas yaitu balance sheet management 
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(aspek likuiditas), operating management (aspek efisiensi operasional) dan 

financial management (aspek keuangan atau permodalan). Rentabilitas menurut 

Brigham dan Houston (2001:107) dipengaruhi oleh likuiditas, manajemen aktiva, 

dan manajemen utang.  

Penilaian  kesehatan  bank pada penelitian ini adalah dengan  analisis 

CAMEL  (Capital, Assets, Management, Earning,  Liquidity). Aspek capital 

(permodalan) meliputi CAR, aspek assets meliputi NPL, aspek earning meliputi 

ROA dan BOPO,  aspek  likuiditas meliputi LDR. Aspek-aspek  tersebut  

kemudian  dinilai  dengan menggunakan  rasio  keuangan  sehingga  dapat  

menilai  kondisi  keuangan perusahaan perbankan.  

Capital adequacy ratio  (CAR) adalah  rasio  yang  memperlihatkan  

seberapa  jauh  seluruh aktiva bank  yang mengandung  risiko  ikut dibiayai dari 

dana modal  sendiri. Dengan  kata  lain CAR  adalah  rasio  kinerja  bank 

menunjang  aktiva  yang  mengandung  atau  menghasilkan  risiko  (Dendawijaya,  

2005).  Rasio  ini  digunakan  sebagai  aspek  capital  dalam analisis CAMEL, 

dikarenakan CAR adalah rasio yang menunjukan besarnya modal bank. Apabila 

modal bank semakin besar maka kemampuan bank dalam memperoleh  laba  juga  

akan  semakin  besar  sehingga  hubungan ROA dan CAR adalah positif. Rasio 

capital adequacy ratio (CAR) menurut Wasis (1997) merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur aspek financial management.  Aspek financial 

management  meliputi perencanaan penggunaan modal, penggunaan capital  yang 

dapat menekan “cost of money”, merencanakan struktur modal yang paling efisien 

bagi bank,serta pengaturan dan pengurusan terkait dengan perpajakan.  
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    Non performing  loan (NPL)  adalah  rasio  yang  menunjukan 

kemampuan  bank  dalam mengelola  kredit  bermasalah  yang  diberikan  oleh 

bank,  sehingga  apabila  semakin  tinggi  rasio  ini maka  akan  semakin  buruk 

kinerja bank  tersebut  (Almilia & Winny, 2005). Kredit bermasalah adalah kredit  

yang  termasuk  dalam  kategori  diragukan,  kurang  lancar  dan macet.  Kredit 

bermasalah menurut Siagian (2009) adalah kredit yang tidak menepati jadwal 

angsuran sehingga terjadi tunggakan. Apabila  suatu  bank mempunyai NPL  yang  

tinggi, maka  akan memperbesar biaya,  baik  biaya  pencadangan  aktiva  

produktif  maupun  biaya  lainnya, dengan  kata  lain  semakin  tinggi  NPL  suatu  

bank  maka  hal  tersebut  akan mengganggu kinerja bank tersebut.   

 Likuiditas menurut Taswan (2010:246) adalah kemampuan suatu 

perbankan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Rasio yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah Loan  to  deposit  ratio  (LDR).  Loan  to  

deposit  ratio  (LDR) adalah  rasio  antara  seluruh  jumlah kredit yang diberikan 

bank dengan dana yang diterima oleh Bank.  Aspek likuiditas menurut Wasis 

(1997:119) meliputi assets dan liability management, artinya pengaturan harta dan 

utang secara bersama. Semakin  tinggi  LDR  maka  laba  bank  semakin  

meningkat  (dengan  asumsi bank  tersebut  mampu  menyalurkan  kreditnya  

dengan  efektif),  dengan meningkatnya  laba  bank,  maka  kinerja  bank  juga  

meningkat.  Dengan demikian  besar-kecilnya  rasio  LDR  suatu  bank  akan 

mempengaruhi  rentabilitas bank tersebut.   
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BOPO  adalah  perbandingan  antara  biaya  operasional  dan pendapatan  

operasional.  Rasio  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat efisiensi  dan  

kemampuan  bank  dalam  melakukan  kegiatan  operasinya (Dendawijaya,  2005).  

Efisiensi  operasi  dilakukan  oleh  bank  dalam  rangka untuk mengetahui apakah 

bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha  pokok  bank  dilakukan  

dengan  benar  (sesuai  dengan  harapan  pihak manajemen  dan  pemegang  

saham)  serta  digunakan  untuk  menunjukkan apakah bank telah menggunakan 

semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna  (Mawardi, 2005). 

Hubungan BOPO dan ROA   adalah negatif yaitu semakin kecil BOPO maka 

ROA akan meningkat. 

Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP/2004, diwajibkan  menjaga angka rasio keuangannya yang diukur 

dengan menggunakan return on assets (ROA) untuk rentabilitas, capital adequacy 

ratio (CAR) untuk tingkat  kecukupan modal, non performing loan (NPL) untuk 

tingkat kredit bermasalah, loan to deposit ratio untuk tingkat likuiditas, dan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk  efisiensi operasional 

bank dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut ketentuan dari Bank 

Indonesia, tingkat rentabilitas yang baik adalah diatas 1,5% dan batas minimum 

adalah 1,25%. Meskipun demikian, pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang masih terdapat  bank yang rentabilitasnya di bawah minimum yakni 

pada kriteria yang kurang rendabel dan terdapat bank yang justru mengalami 

kerugian. Mengingat sangat pentingnya tingkat rentabilitas bagi BPR, maka BPR 

harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitasnya serta 



10 
 

 

kecenderungan angka rentabilitas yang menurun. Variabel bebas dalam penelitian 

ini terdiri dari capital adequacy ratio (CAR), non performing loan (NPL), loan to 

deposit ratio, dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO). Dasar pemilihan 

variabel bebas tersebut didasarkan atas beberapa penelitian terdahulu, di mana 

terjadi hasil penelitian yang berbeda-beda (research gap). 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

rentabilitas yang dilakukan oleh Ghozali (2007), Perkasa (2007), Hoffmann 

(2011) dan Akhtar dkk (2011) dapat diketahui bahwa CAR berpengaruh negatif 

terhadap ROA. Penelitian  lain yang  dilakukan  oleh  Astuti (2011), 

Werdaningtyas (2002) , Ponco (2008), dan Ferdiansyah  (2011) menunjukkan  

adanya  pengaruh  yang  positif  antara  CAR  dengan  ROA. Hapsari (2011) 

dalam penelitiannya justru menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap 

ROA. Dengan adanya  research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  

lanjutan mengenai pengaruh CAR terhadap ROA. 

Penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Ghozali (2007), Ponco (2008) 

dan Akhtar dkk  (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara NPL 

dengan ROA. Perkasa (2007) dalam penelitian menemukan bahwa NPL 

berpengaruh positif terhadap ROA. Hapsari (2011) dalam penelitian yang sama 

justru menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan 

adanya  research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan 

mengenai pengaruh NPL terhadap ROA. 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

rentabilitas yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2011) dan Ponco (2008), Astuti 
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(2011), Perkasa (2007) dapat diketahui bahwa LDR berpengaruh positif  terhadap 

ROA. Penelitian lain yang justru bertentangan telah dilakukan oleh Nainggolan 

(2008), Alexiou dan Voyazas (2009), dan Werdaningtyas (2002)  yang 

menunjukkan adanya  pengaruh  yang  negatif  antara  LDR  terhadap  ROA. 

Dengan adanya  research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  

lanjutan mengenai pengaruh LDR terhadap ROA. 

Penelitian terdahulu yang juga mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2011), Ponco 

(2008), Nainggolan (2009) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif 

terhadap rentabilitas. Ghozali (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

BOPO berpengaruh positif dan siginifikan terhadap ROA. Namun Dengan adanya  

research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan mengenai 

pengaruh BOPO terhadap ROA. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat 

perbedaan hasil penelitian serta faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

rentabilitas yang dijelaskan di atas. Hal ini menambah semangat bagi peneliti 

untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang analisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah capital adequacy ratio (CAR) , non performing loan (NPL), loan 

to deposit ratio (LDR), dan efisiensi  operasional perusahaan (BOPO) 

secara simultan berpengaruh terhadap return on  assets (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang?  

2. Apakah capital adequacy ratio (CAR)  berpengaruh terhadap return on  

assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang?  

3. Apakah non performing loan (NPL) berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang?  

4. Apakah loan to deposit ratio (LDR) berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang?  

5. Apakah efisiensi  operasional perusahaan (BOPO)  berpengaruh terhadap  

return  on  assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian merupakan hal pokok yang harus ada dalam 

sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh capital adequacy ratio (CAR), non performing 

loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), dan efisiensi  operasional  
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perusahaan (BOPO) secara simultan terhadap terhadap return on  assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

2. Menganalisis  pengaruh  capital  adequacy  ratio  (CAR)    terhadap return 

on assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

3. Menganalisis pengaruh non performing loan (NPL) terhadap return on 

assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

4. Menganalisis pengaruh loan to deposit ratio (LDR) terhadap return on 

assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

5. Menganalisis pengaruh  efisiensi  operasional  perusahaan (BOPO)  

berpengaruh  terhadap  return  on  assets (ROA) pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Magelang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian di atas adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran 

berdasarkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan dan merupakan media 

latihan dalam  memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perbankan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

bank dalam meningkatkan rentabilitasnya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada Bank 

Perkreditan Rakyat dalam mengimplementasi akuntansi keuangan yang 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas sehingga 

diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

3.1. Rentabilitas 

3.1.1 Pengertian Rentabilitas 

Pengertian  rentabilitas oleh Wasis (1997:117) adalah kemampuan 

perusahaan dalam hal ini adalah bank, untuk memperoleh laba. Demikian  pula  

dijelaskan  oleh  Riyanto (1995:35) yang menyatakan bahwa rentabilitas  

menunjukkan  perbandingan  antara  laba  dengan  aktiva  atau  modal  yang  

menghasilkan  laba  tesebut  atau  dengan  kata  lain  rentabilitas dapat  diartikan  

sebagai  kemampuan  suatu  perusahaan  untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu.  

Rentabilitas menurut Munawir (2007:86) adalah rasio untuk mengukur 

profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut. 

Kalau laba atau profit adalah jumlahnya, maka rentabilitas adalah kemampuan 

untuk memperoleh jumlah tersebut. Kemampuan itu antara lain disebabkan oleh 

tersedianya kemudahan dalam bentuk modal kerja yang ditanamkan. Rentabilitas 

menurut Sawir (2005:31) bertujuan  untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa lalu (Hanafi dan Halim, 

2009:159). 
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Rentabilitas  perusahaan  menunjukkan perbandingan  antara  laba  dengan  

aktiva  atau  modal  yang  menghasilkan  laba  tersebut.  Rentabilitas sebagai salah 

satu tujuan dalam mengukur besarnya laba sangat penting untuk mengetahui 

apakah bank telah menjalankan usahanya secara efisien. Rentabilitas dalam 

penelitian ini diukur  dengan  ROA  yang  mengukur  kemampuan  manajemen  

bank  dalam memperoleh  keuntungan  (laba)  secara  keseluruhan.  

3.1.2 Jenis-jenis Rentabilitas 

Suatu perusahaan maupun bank dalam mengukur rentabilitas dapat 

menggunakan beberapa jenis rasio. Masing-masing jenis rasio ini digunakan 

untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 

tertentu atau untuk beberapa periode. Analisis rasio rentabilitas menurut 

Dendawijaya (2005:118) ada empat, di antaranya yaitu: 

1. Return on Assets (ROA), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan  

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari 

segi penggunaan asset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

2. Return on Equity (ROE), merupakan perbandingan antara laba bersih bank 

dengan modal sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

ROA = Laba Sebelum Pajak    x 100% 

                  Total Aktiva 

 

ROE = Laba Bersih       x 100% 

            Modal sendiri 
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3. Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), merupakan 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada 

prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya dan pendapatan 

operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

4. Net Profit Margin (NPM), merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan 

yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sebagaimana halnya dengan perhitungan rasio sebelumnya, rasio NPM pun 

mengacu kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari 

kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, 

seperti risiko kredit (kredit bermasalah), bunga (negative spread), kurs valas 

(jika kredit diberikan dalam valas) dan lain-lain. 

 

 

BOPO = Biaya Operasional          x 100% 

               Pendapatan Operasional 

 

NPM  = Laba Bersih    x 100% 

                     Pendapatan  
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Rasio rentabilitas menurut Kasmir (2004:279) bertujuan untuk mengukur 

efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis 

yaitu: 

1. Gross Profit Margin (GPM) digunakan untuk mengetahui presentasi laba 

dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi 

dengan biaya-biaya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  

2. Net Profit Margin (NPM), merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

bank dalam menghasilkan  net income dari kegiatan operasi pokoknya. 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

3. Return on Equity (ROE), merupakan rasio yang mengukurr kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net 

income. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

4. Return on Asset (ROA) 

a. Gross Yield on Total Assets, merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan asset. 

 

 

GPM = Operating Income – Operating Expense         x 100% 

                                 Operating Income 

 

NPM = Net Income                  x  100% 

                    Operating Income 

 

ROE = Net Income                  x  100% 

                   Equity Income 
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b. Net Income Total Assets, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi. 

 

 

5. Rate Return on Loans, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

6. Interest Margin on Loans 

 

 

 

Taswan (2010:558) mengungkapkan penilaian rentabilitas antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap rasio-rasio sebagai berikut: 

1. Return on Assets (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan 

mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Gross Yield on Total Assets = Operating Income    x  100% 

                            Total Assets 

 

Net Income Total Assets = Net Income    x  100% 

                                Total Assets 

 

Rate Return on Loans = Interest Income    x  100% 

                              Total Loans 

 

Interest Margin on Loans  = Interest Income - Interest    x  100% 

                                                Expense 
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2. Return on Equity (ROE), merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan atau untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh 

perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini menunjukkan 

berapa persen diperoleh laba setelah pajak diukur dari modal pemilik. 

Semakin besar rasio ini semakin bagus untuk perusahaan. Rasio ini juga 

dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang 

makin besar maka rasio ini juga akan besar. Rumus yang digunakan: 

 

 

 

3. Net Interest Margin (NIM), merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih bagi bank 

dari pengelolaan aktiva produktif. Rumus yang digunakan: 

 

 

 

4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO), 

merupakan rasio untuk mengetahui rasio perbandingan antara total biaya 

operasional untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu 

perusahaan. Artinya semakin rendah BOPO berarti semakin efisien kinerja 

bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya 

 

ROA  = Laba sebelum pajak   x  100% 

                  Total Asset 

 

ROE = Laba setelah pajak   x  100% 

                  Modal Inti 

 

NIM = Pendapatan  bunga bersih   x  100% 

         Total aktiva produktif 
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efisiensi biaya maka keuntungan  yang diperoleh bank akan  semakin  

besar. Rumus yang digunakan: 

 

 

Bank Indonesia dalam menentukan tingkat kesehatan bank lebih 

mementingkan penilaian besarnya ROA karena Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank yang diukur dengan  asset yang 

dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. Semakin besar ROA 

suatu bank semakin  besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut 

dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2005:119). 

Pengukuran rentabilitas dalam penelitian ini menggunakan  rasio ROA 

dengan maksud untuk mengetahui kemampuan BPR dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan sejumlah aktiva yang dimiliki oleh BPR. Pengertian dari 

berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas BPR yang diukur 

dengan Return on asset (ROA) adalah kemampuan BPR untuk menghasilkan laba 

tertentu dengan menggunakan aktiva tertentu pula. Rentabilitas diukur dari rasio 

antara laba sebelum pajak dengan total aktiva yang digunakan. 

3.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas 

Wasis (1997:119) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek yang 

mempengaruhi profitabilitas atau rentabilitas yaitu balance sheet management 

(aspek likuiditas), operating management (aspek efisiensi operasional) dan 

financial management (aspek keuangan permodalan). Balance sheet management 

(aspek likuiditas) meliputi assets dan liability management, artinya pengaturan 

 

BOPO = Biaya operasion al    x 100% 

        Pendapatan operasional 
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harta dan utang secara bersama. Inti dari assets management adalah 

mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan earning assets dengan 

berpedoman kepada: 1) assets tersebut harus cukup likuid, sehingga tidak akan 

merugikan apabila sewaktu-waktu perlu untuk dicairkan, 2) assets tersebut dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman, tetapi juga masih 

memberikan earnings, 3) usaha memaksimalkan pendapatan dari investasi. 

Sedangkan liability management berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan 

sumber-sumber dana. 

Operating management (aspek efisiensi operasional) merupakan aspek 

kedua dalam manajemen yang mempengaruhi rentabilitas. Dalam aspek ini 

manajemen bank berperan dalam menaikkan rentabilitas dengan usahanya 

menekan biaya. Biaya merupakan salah satu faktor yang juga menentukan tinggi 

rendahnya rentabilitas. Oleh karena itu,  selain usahanya untuk menaikkan 

pendapatan bruto, pihak manajemen juga harus berusaha menaikkan efisiensi 

penggunaan biaya dan produktivitas kerja. Rasio yang digunakan dalam 

pengukuran aspek ini adalah rasio BOPO yaitu dengan membandingkan antara 

biaya operasional yang dikeluarkan bank dengan pendapatan operasional yang 

diperoleh. 

Aspek ketiga dalam  manajemen yang mempengaruhi rentabilitas adalah 

financial management (aspek permodalan). Aspek ini meliputi perencanaan 

penggunaan modal, penggunaan capital  yang dapat menekan “cost of money”, 

merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank,serta pengaturan dan 
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pengurusan terkait dengan perpajakan. Rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur aspek ini adalah rasio capital adequacy ratio (CAR). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas menurut Brigham dan 

Houston (2001:107) adalah: 

1. Likuiditas, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan 

kewajiban lancarnya. 

2. Manajemen aktiva, manajemen aktiva adalah serangkaian rasio yang 

mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktiva-aktivanya. 

3. Manajemen utang, manajemen utang merupakan seberapa jauh perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas menurut Brigham dalam 

Wasis (1993:74)  adalah: 

1. Efisiensi penggunaan modal. 

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya harus 

dipelihara dan dipertanggung jawabkan secara terbuka. Dengan kata lain, 

penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran 

yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai dan  secara tidak langsung 

pula akan  mempengaruhi tingkat rentabilitas. 

2. Volume penjualan. 

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan  suatu perusahaan  adalah 

penjualan. Dengan  semakin  bertambahnya penjualan maka akan menaikkan 

volume pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga biaya-biaya akan tertutup 
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juga. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengefektifkan modal untuk 

mengembangkan usahanya. 

3. Struktur modal perusahaan. 

Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan. 

Hal tersebut terkait dengan hutang jangka panjang, saham preferen dan modal 

saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang jangka pendek. 

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan perbankan dalam  menjalankan 

usahanya bergantung pada aspek modal kualitas aktiva yang dimiliki, net income 

dari kegiatan operasinya, laba yang diperoleh, jumlah kredit yang diberikan 

kepada masyarakat, dan lain-lain. Aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi 

rentabilitas. Suatu perbankan dinilai mengalami peningkatan atau penurunan yaitu 

dengan melihat perubahan tingkat rentabilitasnya. Rentabilitas sendiri sangat 

dipengaruhi oleh aspek permodalan, likuiditas, kredit bermasalah, dan efisiensi 

operasionalnya. 

Capital  adequacy  ratio  (CAR) merupakan  rasio  permodalan  yang 

menunjukkan  kemampuan  bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan  menampung risiko  kerugian  dana  yang  diakibatkan  

oleh  kegiatan  operasi  bank.  CAR menunjukkan sejauh mana penurunan asset   

bank masih dapat ditutup oleh modal bank  yang  tersedia,  semakin  tinggi  CAR  

semakin  baik  kondisi  sebuah  bank (Tarmidzi, 2003).  Rasio  ini  merupakan  

indikator  terhadap kemampuan  bank  untuk menutupi  penurunan  aktivanya  

sebagai  akibat  dari  kerugian-kerugian  bank  yang  disebabkan  oleh  aktiva  
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yang  berisiko. Semakin  besar  CAR maka  keuntungan  bank juga  semakin  

besar.  Semakin besar keuntungan bank maka akan mengakibatkan rentabilitas 

semakin besar pula. 

Loan to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan (Kasmir, 2002). Semakin  tinggi  rasio  ini  memberikan  

indikasi  semakin  baik kemampuan  likuiditas  bank  yang  bersangkutan. Hal  ini  

disebabkan  karena bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya secara optimal. 

Dengan LDR yang tinggi akan diperoleh pendapatan yang tinggi pula, asalkan 

Non Performing Loan (NPL) rendah (< 5%). NPL merupakan persentase antara 

kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan kondisi tersebut 

maka tingkat rentabilitas bank juga akan baik. Menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan operasional akan berpengaruh juga terhadap rentabilitas 

bank. Dengan rendahnya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan keuntungan 

yang dicapai bank, maka akan mengakibatkan tingginya efisiensi operasional 

bank dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas yang semakin 

meningkat pula. 

Ferdiansyah (2011)  menyebutkan bahwa rentabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA) dipengaruhi oleh empat faktor yaitu non 

performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio 

(LDR), dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO). Keempat faktor tersebut 

diduga juga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Magelang, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Faktor pertama yang diduga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang adalah tingkat kecukupan modal yang 

dapat diukur dengan rasio capital adequacy ratio (CAR). Pada dasarnya besaran 

CAR suatu bank dihitung dengan membagi besaran modal yang mencakup baik 

modal inti maupun modal pelengkap. Dengan angka besaran persentase CAR 

tertentu diharapkan bahwa modal tersebut mampu melindungi kepentingan 

stakeholder lain sebagai pemilik, dalam menghadapi berbagai jenis risiko yang 

dihadapi oleh bank tersebut (Ferdiansyah, 2011). Kewajiban bank menurut 

Peraturan  Bank  Indonesia  No.9/13/PBI/2007 adalah bank wajib memenuhi 

kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan baik risiko 

pasar maupun risiko kredit adalah minimal sebesar 8%. Apabila suatu bank 

memiliki CAR kurang dari minimum sesuai yang telah ditetapkan maka faktor 

permodalan bank tersebut dinyatakan tidak sehat. 

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang adalah kredit bermasalah yang diukur 

menggunakan rasio non performing loan (NPL). Kredit bermasalah atau  NPL 

merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan  dan  atau  karena  faktor  eksternal  di  luar  kemampuan  kendali 

debitur. NPL  ini memperlihatkan  seberapa  besar  kredit yang  diberikan  bank  

mengalami  kemungkinan  atau  resiko  yang  tak terbayarkan, macet,  atau  

dengan  kata  lain,  penurunan  kualitas  kredit  yang diberikan (kredit 

bermasalah). Semakin tinggi NPL, akan mengakibatkan menurunnya ROA,  yang 

juga  berarti  kinerja  keuangan  bank  menurun.   
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Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang adalah  tingkat likuiditas yang diukur 

dengan rasio loan to deposit ratio (LDR). LDR  merupakan  perbandingan  antara  

kredit  yang  diberikan  dengan  dana  pihak ketiga, termasuk  pinjaman  yang  

diterima,  tidak  termasuk  pinjaman subordinasi (Simorangkir, 2004). Di 

kalangan perbankan, sejak dahulu selalu timbul pertentangan kepentingan antara 

likuiditas dan rentabilitas. Artinya bila ingin mempertahankan posisi likuiditas 

dengan memperbesar cadangan kas, maka bank tidak akan memakai seluruh 

loanable funds yang ada karena sebagian dikembalikan lagi dalam bentuk 

cadangan tunai, ini berarti usaha pencapaian rentabilitas akan berkurang. 

Sebaiknya bila ingin mempertinggi rentabilitas maka sebagian cadangan tunai 

untuk likuiditas terpakai digunakan untuk bisnis bank, sehingga posisi likuiditas 

akan turun di bawah maksimum (Sinungan, 1993:75).  

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang adalah efisiensi operasional 

perusahaan yang diukur dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO). rasio  ini  digunakan  untuk mengetahui  tingkat 

perbandingan  antara biaya operasional  yang ditanggung bank  apabila  

dibandingkan  dengan  pendapatan  operasional  yang  mampu dihasilkan. 

Semakin besar BOPO, maka akan  semakin kecil atau menurun kinerja keuangan  

perbankan,   sebaliknya  bila  semakin  kecil  BOPO  maka  kinerja  keuangan 

suatu bank menjadi semakin meningkat. Oleh karenanya, Rasio  ini diharapkan 
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kecil karena biaya  yang  terjadi diharapkan dapat  tertutupi dengan pendapatan 

operasional yang dihasilkan pihak bank. 

Riset yang dilakukan Bank Indonesia tentang cost and benefit kebijakan 

BLBI pada masa krisis, menyebutkan bahwa adanya peningkatan non performing 

loan (NPL) yang terjadi pada masa krisis secara langsung berpengaruh terhadap 

menurunnya likuiditas bagi sektor perbankan, karena tidak ada uang masuk baik 

yang berupa pembayaran pokok ataupun bunga pinjaman dari kredit-kredit yang 

macet (Bank Indonesia, 2002:52). Sehingga bila hal ini dibiarkan maka akan 

berpengaruh terhadap turunnya rentabilitas dan hilangnya kepercayaan 

masyarakat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi rentabilitas pada perusahaan perbankan. Werdaningtyas 

(2002) menyatakan bahwa rentabilitas pada perusahaan perbankan dipengaruhi 

oleh capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR). Ghozali 

(2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rentabilitas (ROA) perbankan 

dipengaruhi oleh capital adequacy ratio (CAR), efisiensi operasional perusahaan 

(BOPO), dan non performing loan (NPL). Ferdiansyah (2011) juga menyatakan 

bahwa rentabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat dipengaruhi oleh non 

performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio 

(LDR), dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO). 

Peningkatan aset maupun tingkat kecukupan modal menurut Kuncoro 

(1997) dalam Werdaningtyas (2002) akan meningkatkan rentabilitas. Tetapi 

peningkatan likuiditas justru akan mengurangi rentabilitas. Penelitian Ghozali 
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(2007) menyebutkan bahwa biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO) yang menurun menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang 

dicapai perusahaan. Hal ini berarti semakin efisien aktiva bank dalam 

menghasilkan keuntungan maka rentabilitas akan semakin meningkat. 

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa rentabilitas (ROA) pada 

perusahaan perbankan dapat dipengaruhi oleh tingkat kecukupan modal atau 

capital adequacy ratio (CAR), kredit bermasalah atau non performing loan 

(NPL), likuiditas  atau  loan to deposit ratio (LDR), dan efisiensi operasional 

perusahaan (BOPO) yang masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.1.4 Return on Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor  No. 

8/ 31 /DPBPR tanggal  12 Desember 2006  didefinisikan  sebagai berikut: 

 

 

 

Total Aktiva merupakan komponen  yang  terdiri dari kas, giro pada Bank 

Indonesia, penempatan  pada  bank  lain,  surat-surat  berharga,  kredit  yang  

diberikan, pendapatan  yang  masih  akan  diterima,  biaya  dibayar  dimuka,  uang  

muka pajak, aktiva tetap dan penyusutan aktiva tetap lain-lain. Mawardi (2005) 

dalam Hapsari (2011) menjelaskan bahwa bank dengan  total  asset  relatif besar 

akan mempunyai kinerja yang  lebih baik karena mempunyai  total revenue yang 

relatif besar sebagai akibat penjualan  produk yang meningkat. Dengan 

 

ROA = Laba Sebelum Pajak    x 100% 

  Total Aktiva 
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meningkatnya total revenue tersebut maka akan meningkatkan laba  perusahaan  

sehingga  kinerja  keuangan  akan  menjadi lebih  baik. 

Return on assets dapat dihasilkan dengan menggunakan Du Pont System 

melalui perkalian antara keuntungan dari komponen-komponen sales serta 

efisiensi penggunaan total assets didalam menghasilkan keuntungan tersebut. 

Return on assets dapat dihitung dengan Du Pont Formula sebagai berikut: 

 

 

Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih (net profit) yaitu 

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expense termasuk pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi profit margin, semakin baik 

operasi suatu perusahaan (Syamsudin, 1995:62). 

Total Assets Turnover merupakan rasio antara jumlah aktiva yang 

digunakan dalam operasi (operating assets) terhadap jumlah penjualan 

(pendapatan) yang diperoleh selama periode tersebut. Rasio ini merupakan ukuran 

tentang sampai seberapa jauh  aktiva ini telah dipergunakan di dalam kegiatan 

perusahaan atau menunjukkan beberapa kali operating assets  berputar dalam 

suatu periode tertentu (Munawir, 2007:88). 

3.1.5 Fungsi dan Kegunaan Return on Asset (ROA) 

Fungsi rentabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan profit atau keuntungan melalui operasi bank (Abdullah, 2005:124). 

Sedangkan beberapa kegunaan dari analisa rentabilitas (ROA) dapat dikemukakan 

sebagai berikut:   

 

ROA = Net Profit Margin x Total Assets Turnover 

 



31 
 

 

1. Salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. 

Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka 

manajemen dapat menggunakan teknik analisa rentabilitas (ROA) dalam 

mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi 

bagian penjualan. 

2. Analisa rentabilitas (ROA)  dapat untuk membandingkan efisiensi 

penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis. 

3. Analisa rentabilitas (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan 

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang 

bersangkutan. 

4. Analisa rentabilitas (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas 

dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

5. Rentabilitas (ROA) selain berguna untuk keperluan control, juga berguna 

untuk keperluan perencanaan. 

Di samping kegunaan dari analisa rentabilitas (ROA), terdapat pula 

kelemahan-kelemahannya yaitu: 

1. Salah satu kelemahan yang prinsipil ialah kesukarannya dalam 

membandingkan rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

yang sejenis, mengingat bahwa kadang-kadang praktik akuntansi yang 

digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. 

2. Kelemahan lain dari analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai 

dari uang (daya belinya). 
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3. Dengan menggunakan analisa rate of return atau return on investment saja 

tidak akan dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan antara dua 

perusahaan atau lebih dengan mendapatkan kesimpulan yang memuaskan. 

3.2. Tingkat Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Struktur modal menurut Wild (2005:211) merupakan pendanaan ekuitas 

dan utang pada suatu perusahaan. Struktur modal mengacu pada sumber 

pendanaan berupa hutang dibandingkan modal sendiri. Pendanaan dapat diperoleh 

dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka 

pendek sementara yang lebih berisiko. Saat suatu perusahaan memperoleh 

pendanaan, perusahaan akan menginvestasikannya pada berbagai aktiva yang 

diharapkan dapat memberi keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. Perubahan struktur modal akan mempengaruhi nilai perusahaan 

(Gitosudarmo, 2002:204). Apabila perusahaan dapat mengoptimalkan  struktur 

modal keseluruhan maka akan meningkatkan rentabilitas yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut. 

Tingkat kecukupan modal merupakan kemampuan bank dalam 

permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan 

atau dalam hal perdagangan surat-surat berharga yang dimilikinya. Rasio yang 

digunakan untuk mengukurnya adalah capital adequacy ratio (CAR) yang 

berkaitan dengan penyediaan modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR) yang dimiliki bank. 

Capital adequacy ratio (CAR) menurut Dendawijaya (2005:121) adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 
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risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai 

dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 

di  luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. 

Dengan kata lain, capital adequacy ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal sendiri yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

Pengertian modal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka menurut 

Taswan (2006:225) modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Modal Inti 

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang 

dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa: 

a. Modal disetor, adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya.  

b. Agio saham, adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga jual saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Cadangan umum, adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah 

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat 

anggota sesuai dengan ketentuan pendirian anggaran dasar masing-masing 

bank. 
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d. Cadangan tujuan, adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan RUPS 

atau rapat anggota. 

e. Laba yang ditahan (retained earning), adalah saldo laba bersih setelah 

dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. 

f. Laba tahun lalu, adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi 

pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat 

anggota. Laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 

sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, 

seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 

g. Laba tahun berjalan, adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan yang 

diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank 

mengalami kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut 

menjadi faktor pengurang dari modal inti. 

2. Modal Pelengkap 

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari 

laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan 

modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa: 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

dirjen pajak. 
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b. Cadangan penghapusan aktiva yang dapat diklasifikasikan, yaitu cadangan 

yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan 

maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

c. Modal kuasi, adalah modal yang didukung oleh instrument atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal atau hutang dan mempunyai ciri-ciri: 

tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal 

(subordinated) dan telah dibayar penuh, tidak dapat dilunasi atau ditarik 

atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, mempunyai 

kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank 

melebihi retained earnings dan cadangan-cadangan yang termasuk modal 

inti meskipun bank belum dilikuidasi, dan pembayaran bunga dapat 

ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak 

mendukung untuk membayar bunga tersebut. 

d. Pinjaman subordinasi, adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai  

syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman 

mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka waktu lima 

tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo atas persetujuan Bank 

Indonesia. 

Posisi capital adequacy ratio (CAR) suatu bank menurut Widjanarto 

(2003:165) sangat tergantung pada: (1) Jenis aktiva serta besarnya risiko yang 

melekat padanya, (2) Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya, (3) Total 

aktiva suatu bank, semakin besar aktiva semakin bertambah pula risikonya, (4) 
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Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. Selain itu menurut 

Widjanarto (2003:167), posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan: (1) 

Memperkecil komitmen pinjaman yang digunakan, (2) Jumlah atau posisi 

pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin 

berkurang, (3) Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan 

berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan 

pinjaman ada baiknya dibatasi, (4) Komitmen L/C bagi bank-bank yang belum 

benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat 

dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi, (5) Penyertaan yang 

memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau 

tidak, (6) Posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan 

sekedar memenuhi kelayakan, (7) Menambah atau memperbaiki posisi modal 

dengan cara setoran tunai, go public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang 

dari pemegang saham.   

Kewajiban bank berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  

No.9/13/PBI/2007  menyebutkan bahwa bank wajib memenuhi kewajiban 

penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan baik risiko pasar maupun 

risiko kredit adalah minimal sebesar 8%.  Keputusan ini mengacu pada keputusan 

Bank for International Settlement, sebuah lembaga yang diakui sebagai Bank 

Central Global yang keputusannya harus diikuti oleh bank di seluruh Indonesia.  

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Surat Edaran Bank  Indonesia 

Nomor  8/31/DPBPR tanggal  12 Desember 2006, secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank menurut 

Dendawijaya (2005:40) adalah sebagai berikut: 

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai-nilai nominal 

masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-

masing pos aktiva neraca tersebut. 

2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-

masing pos rekening tersebut. 

3. Total ATMR   = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif 

4. Rasio modal bank dihitung dengan  cara membandingkan antara modal bank 

(modal inti + modal pelengkap) dan  total ATMR. Rasio tersebut dapat 

dirumuskan  sebagai berikut: 

 

 

 

3.2.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Rentabilitas 

Financial management menurut Wasis (1997:120) merupakan pengaturan 

perencanaan penggunaan modal dan struktur modal yang paling efisien bagi bank. 

Struktur modal berpengaruh positif terhadap rentabilitas, artinya jika struktur 

modal tinggi maka rentabilitasnya akan tinggi. Hal tersebut di karenakan bank 

 

CAR =   Modal Bank   x 100% 

                  Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

 

CAR  = Modal Inti + modal pelengkap x 100% 

                 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 
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dalam melakukan usahanya harus didukung dengan modal yang kuat, kekuatan 

modal yang dimiliki dapat mendorong kepuasan nasabah pengguna modal (pihak 

ketiga) untuk memenuhi kewajibannya, sehingga permintaan dana dari para 

nasabah dapat terpenuhi. Artinya, semakin besar dana yang disalurkan, maka 

semakin besar pula kesempatan bank mendapatkan keuntungan berupa 

pendapatan bunga dan pinjaman yang secara otomatis meningkatkan 

rentabilitasnya. 

Perhitungan  CAR  didasarkan  atas  prinsip  bahwa  setiap penanaman 

yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase  

tertentu  terhadap  jumlah  penanamannya.  Bank  yang  mampu memenuhi  

kecukupan  modal  akan memberikan  rasa  aman  dan merangsang kepercayaan  

masyarakat  sebagai  pemilik  dana,  sehingga  masyarakat  akan memiliki  

keinginan  yang  lebih  untuk  menghimpun  dananya  di  bank  yang pada 

akhirnya bank akan memiliki cukup dana untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya  seperti  pemberian  kredit  kepada  masyarakat  yang 

memungkinkan  bank  untuk  dapat  memperoleh  laba  lebih  dari  kenaikan 

pendapatan bunga kredit yang dikucurkannya. Hal ini akan mempengaruhi 

peningkatan rentabilitas bank akibat besarnya keuntungan yang diperoleh. 

Capital adequacy ratio (CAR) menurut Rahman (2009) digunakan untuk 

menilai kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menyerap kerugian yang 

timbul dari kegiatan usaha bank. Semakin besar CAR mengindikasikan bahwa 

bank semakin solvable. Selain untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul 

dari kegiatan usaha, modal juga dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Ekspansi 
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usaha atau peningkatan aktiva produktif yang dilakukan bank akan meningkatkan 

laba yang diperoleh bank sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan 

rentabilitas bank tersebut. 

Rasio CAR menurut Taswan (2010:166) merupakan perbandingan modal 

bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Semakin tinggi rasio CAR 

mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya. Pemenuhan CAR 

minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan. Jadi, CAR 

berpengaruh positif terhadap rentabilitas. 

Kesimpulan struktur modal dari teori di atas adalah bahwa struktur modal 

(CAR) yang tinggi berarti modal yang dimiliki BPR tinggi dan dengan modal 

yang tinggi tersebut, BPR dapat memanfaatkan modal yang dimiliki untuk 

memperbanyak jumlah kredit yang diberikan sehingga pendapatan bunga yang 

diperolehpun tinggi yang secara otomatis mengakibatkan rentabilitas (ROA) juga 

tinggi. 

3.3. Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) 

Kredit bermasalah atau  NPL (Non Performing Loan) merupakan pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan  dan  atau  

karena  faktor  eksternal  di  luar  kemampuan  kendali debitur. Pada dasarnya 

suatu bisnis tidak dapat terlepas dari adanya risiko, seperti halnya bank yang tidak 

dapat terlepas dari resiko kredit berupa tidak lancarnya pembayaran atau kredit 

bermasalah.  

Non Performing Loan (NPL) menurut Siagian (2009) adalah kredit yang 

tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. Adanya kredit yang 
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menunggak diakibatkan kegagalan dan ketidakmampuan nasabah dalam 

mengembalikan  sejumlah pinjaman  yang diterima dari bank beserta  bunganya 

sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  atau dijadwalkan (Siamat, 

1993). NPL  ini memperlihatkan  seberapa  besar  kredit yang  diberikan  bank  

mengalami  kemungkinan  atau  resiko  yang  tak terbayarkan, macet,  atau  

dengan  kata  lain,  penurunan  kualitas  kredit  yang diberikan (kredit 

bermasalah).   

Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan mengakibatkan kesulitan 

sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Apabila kredit 

dikaitkan dengan kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah 

adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (special mention), 

kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah 

risiko kredit, yang didefinisikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat 

kegagalan counterparty memenuhi kewajiban. Risiko kredit menurut Susilo 

(2000) merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam 

bentuk pinjaman kepada masyarakat. 

Dengan demikian, apabila kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan 

mengakibatkan besarnya biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun 

biaya lainnya, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian bank yang tentunya 

akan menurunkan rentabilitas bank tersebut. NPL menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 8/31/DPBPR tanggal  12 Desember 2006 secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Rasio kredit bermasalah bank umum berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia No. 6/9/PBI/2004  secara netto adalah  maksimal sebesar 5%. Semakin 

kecil NPL  semakin kecil pula  risiko kredit  yang ditanggung bank. Bank dengan 

NPL  yang  tinggi  akan  memperbesar  biaya  baik  pencadangan  aktiva  

produktif maupun  biaya  lainnya,  sehingga  berpotensi  terhadap  kerugian  bank  

(Mawardi, 2005). 

3.3.1 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Rentabilitas 

Kredit bermasalah mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap 

kenaikan atau penurunan rentabilitas suatu bank. Hal tersebut telah dijelaskan oleh 

beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh kredit bermasalah terhadap 

rentabilitas. Adapun rasio keuangan untuk memproksikan kredit bermasalah 

adalah rasio Non Performing Loan (NPL). Rasio ini memperlihatkan  seberapa  

besar  kredit yang  diberikan  bank  mengalami  kemungkinan  atau  resiko  yang  

tak terbayarkan, macet,  atau  dengan  kata  lain,  penurunan  kualitas  kredit  yang 

diberikan (kredit bermasalah).  Semakin besar NPL, akan mengakibatkan 

menurunnya ROA,  yang juga  berarti  kinerja  keuangan  bank  menurun.  Begitu  

pula  sebaliknya  bila NPL turun, maka ROA akan semakin meningkat, sehingga 

kinerja keuangan bank dapat dikatakan baik. 

Perusahaan perbankan yang pada operasinya memberikan kredit 

menganggap bahwa manajemen piutang merupakan hal yang penting karena 

 

NPL = Kredit Bermasalah x  100% 

               Total Kredit 
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semakin besar piutang akan semakin besar resikonya. NPL yang tinggi tidak akan 

memberikan kesempatan bagi bank untuk memperoleh laba dari bunga kredit, 

bahkan bank harus siap menghadapi risiko terhadap pengembalian kredit yang 

akan hilang. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap rentabilitas 

perusahaan yang cenderung menurun. Maka dapat dikatakan bahwa NPL sangat 

berpengaruh terhadap rentabilitas.  

Penelitian yang dilakukan  oleh Ghozali (2007), Ponco (2008), Alexiou 

dan Voyazas (2009), serta Akhtar dkk (2011) menunjukkan adanya pengaruh 

negatif antara NPL dengan rentabilitas.  Kredit bermasalah sangat mempengaruhi 

rentabilitas. Kredit bermasalah yang tinggi dapat mengganggu likuiditas yang 

menyebabkan terkikisnya modal dan tentunya akan berdampak pada penurunan 

rentabilitas karena keuntungan yang berkurang akibat tidak lancarnya pelunasan 

pokok dan bunga kredit. Perkasa (2007) justru tidak sesuai dengan hal tersebut di 

mana NPL berpengaruh positif terhadap ROA. Hapsari (2011) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap rentabilitas 

suatu bank. 

3.4. Tingkat Likuiditas atau Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Likuiditas menurut Hasibuan (2001:92) adalah kemampuan bank untuk 

membayar semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang 

dimilikinya. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dendawijaya 

(2005:118), bahwa likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. 

Likuiditas bank umum  menurut Reed (1995:109) dalam Sebatiningrum (2006) 
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adalah mutu suatu aset yang dengan mudah diuangkan dengan sedikit atau tanpa 

risiko kerugian. Bank dianggap likuid kalau bank tersebut cukup uang tunai atau 

aset likuid lainnya, disertai dengan kemampuan untuk meningkatkan dana dengan 

cepat dari sumber lain, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban 

pembayaran dan komitmen keuangan pada saatnya. Selain itu, harus ada likuiditas 

penyangga yang memadai untuk memenuhi hampir setiap kebutuhan uang tunai 

secara mendadak. 

Likuiditas menurut Taswan (2010:246) adalah kemampuan suatu 

perbankan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Likuiditas 

dalam perbankan mempunyai peranan penting dalam penentuan keberhasilan 

maupun pengelolaan suatu bank. Likuiditas bank menurut Sinungan (1993:98) 

diperlukan antara lain untuk: 

1. Pemenuhan cadangan wajib minimum  yang ditetapkan bank sentral. 

2. Penarikan dana oleh deposan. 

3. Penarikan dana oleh debitur. 

4. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat 

memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua 

deposannya serta dapat memenuhi semua permintaan kredit yang diajukannya 

tanpa terjadi penangguhan. Bank yang mempunyai cukup uang tunai atau asset 

likuid lainnya, disertai dengan kemampuan untuk meningkatkan dana dengan 

cepat dari sumber lain untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban 

pembayaran dan komitmen keuangan pada saatnya berarti bank tersebut dalam 
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keadaan likuid. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan dalam keadaan 

illikuid (Muljono, 1986:62). 

Antonio (2001:178) menyebutkan likuiditas yang tersedia harus cukup, 

tidak boleh illikuid sehingga mengganggu kebutuhan operasional, tetapi juga tidak 

boleh overlikuid karena akan berdampak pada rentabilitasnya. Tingkat likuiditas 

BPR yang illikuid dapat mengurangi kemampuan bank tersebut dalam 

menghasilkan laba dan ini berarti dapat mengurangi tingkat rentabilitas. Jika BPR 

mempunyai tingkat likuiditas yang overlikuid berarti semakin banyak pula aktiva 

produktif yang dibiarkan menganggur, padahal seharusnya aktiva produktif 

tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan laba. 

Beberapa pendapat tentang likuiditas telah dijelaskan di atas sehingga 

dapat disimpulkan bahwa  pengertian likuiditas adalah kemampuan bank dalam 

memenuhi atau melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. 

Bank dikatakan likuid apabila posisi aktiva lancar yang tersedia cukup untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek (kewajiban lancar), jadi bank mempunyai 

kekuatan membayar sehingga mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang 

jatuh tempo. Sebaliknya bank dikatakan illikuid apabila posisi aktiva lancar yang 

tersedia tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga dapat 

dikatakan bahwa bank tersebut tidak mempunyai kekuatan membayar sehingga 

tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang sudah jatuh tempo. 

Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio  keuangan  perusahaan  

perbankan  yang  berhubungan dengan  aspek  likuiditas.  LDR  adalah  suatu  
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pengukuran  tradisional  yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, 

dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman 

nasabahnya.     

Tujuan  penting  dari  perhitungan  LDR  adalah  untuk mengetahui  serta 

menilai  sampai  berapa  jauh  bank memiliki  kondisi  sehat  dalam menjalankan 

operasi  atau  kegiatan  usahanya.  Dengan  kata  lain  LDR  digunakan  sebagai 

suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Rasio yang 

tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif 

illikuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan 

kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan (Latumerrisa, 1999:23). 

Loan to deposit ratio (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

8/31/DPBPR tanggal  12 Desember 2006, merupakan perbandingan antara kredit 

dengan dana pihak ketiga. Total kredit  yang dimaksud  adalah kredit  yang 

diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana 

pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak 

termasuk antarbank). 

 

 

  

Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan  bank  membayar  kembali 

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan  sebagai  sumber  likuiditasnya.  Semakin  tinggi  rasio  ini  semakin 

rendah  pula  kemampuan  likuiditas  bank  (Dendawijaya, 2005:118).  Sebagian 

 

LDR =    Kredit   X 100% 

         Dana Pihak Ketiga 
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praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit ratio suatu 

bank sekitar 85%.   

3.4.1 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Rentabilitas 

Loan to deposit ratio (LDR) mencerminkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan kata 

lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan  deposan  yang  ingin  

menarik  kembali  uangnya  yang  telah digunakan bank untuk memberikan kredit 

(Rahman, 2009). Rasio yang  tinggi menunjukkan bahwa  suatu  bank 

meminjamkan  seluruh  dananya atau  relatif  tidak likuid (illiquid). Sebaliknya,  

rasio yang  rendah menunjukkan bank yang  likuid dengan kelebihan kapasitas 

dana yang  siap untuk dipinjamkan  (Latumerissa, 1999:23). Jika loan to deposit 

ratio (LDR) suatu bank berada pada tingkat standar yang ditetapkan Bank 

Indonesia, maka laba yang akan diperoleh bank akan meningkat sehingga akan 

mempengaruhi peningkatan rentabilitas.  

Likuiditas menurut Sebatiningrum (2006) adalah besarnya dana yang 

likuid yang disediakan oleh pihak Manajemen untuk memenuhi penarikan dana 

para nasabahnya. Dana yang disediakan meliputi dana penarikan dana tabungan 

maupun penarikan dana untuk pencairan kredit yang telah disetujui. Semakin 

besar dana yang disediakan (aktiva likuid) membuat bank semakin baik karena 

mampu memenuhi permintaan nasabahnya. Semakin  tinggi  rasio  ini  semakin 

rendah  pula  kemampuan  likuiditas  bank  (Dendawijaya, 2005:116).  Hal 
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tersebut tentunya akan mempengaruhi rentabilitas bank yang cenderung menurun, 

sehingga likuiditas dianggap sangat mempengaruhi kenaikan atau penurunan 

rentabilitas suatu bank. 

Likuiditas menurut Wasis (1997:119) berpengaruh negatif terhadap 

rentabilitas, karena apabila kredit yang disalurkan  besar sedangkan  dana yang 

masuk kecil akan  mengakibatkan  likuiditas rendah, padahal apabila jumlah  

kredit yang disalurkan besar berarti pendapatan  bunga yang diterima juga besar, 

yang dapat mengakibatkan  laba juga semakin besar. 

Taswan (2006:115) dalam teorinya mengemukakan bahwa likuiditas pada 

perusahaan berpengaruh terhadap rentabilitas. Menurutnya, sektor kredit (LDR 

yang tinggi) akan  memberikan  rentabilitas yang besar bagi bank, namun  

penempatan kredit mempunyai sifat likuiditas yang rendah, artinya semakin  besar 

kredit yang ditempatkan maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. 

Sebaliknya, semakin kecil kredit yang ditempatkan maka semakin tinggi tingkat 

likuiditasnya dan akan menurunkan rentabilitasnya. 

Loan to deposit ratio (LDR) disebut juga rasio kredit terhadap total dana 

pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang telah 

disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk 

kredit dibandingkan simpanan masyarakat pada suatu bank akan membuat bank 

menanggung risiko yang semakin besar. LDR yang tidak melebihi batas dari 

ketentuan Bank Indonesia tentunya akan menaikkan rentabilitas bank tersebut 

yang berasal dari bunga kredit. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga 
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likuiditas dalam menaikkan rentabilitas bank karena likuiditas sangat berpengaruh 

terhadap rentabilitas suatu bank. 

3.5. Efisiensi Operasional Perusahaan (BOPO) 

Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi 

operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih 

kecil dari keuntungan itu sendiri. Bank yang tidak mampu memperbaiki tingkat 

efisiensi usahanya akan kehilangan daya saing baik dalam hal mengerahkan  dana 

masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana tersebut dalam bentuk modal 

usaha (Sebatiningrum, 2006). 

Operating management (efisiensi operasional) menurut Wasis (1997) 

berperan dalam menaikkan rentabilitas dengan usahanya menekan biaya. Biaya 

merupakan salah satu faktor yang juga menentukan tinggi rendahnya rentabilitas. 

Oleh karena itu, selain usahanya untuk menaikkan pendapatan bruto, pihak 

manajemen juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan 

produktivitas kerja. Operating management (efisiensi operasional) adalah suatu 

kegiatan yang tidak hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan  tetapi juga 

harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya salah satunya dengan 

pengendalian biaya serendah mungkin. Analisis rasio efisiensi operasional 

menurut Siamat (1993: 251-253) menggunakan perhitungan: 

1. Biaya Operasional, yaitu semua jenis biaya yang berkaitan langsung 

dengan kegiatan usaha bank yaitu biaya bunga, biaya valuta asing, biaya 

tenaga kerja, penyusutan, dan biaya lainnya. 
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2. Pendapatan operasional, yaitu semua pendapatan yang merupakan hasil 

langsung dari kegiatan usaha bank yang telah diterima. Pendapatan 

operasional bank tersebut antara lain hasil bunga, provisi, komisi,  

pendapatan valuta asing lainnya, dan pendapatan lainnya. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan 

adalah BOPO (Dendawijaya, 2005:119). Rasio biaya  operasional terhadap  

pendapatan  operasional  (BOPO) sering disebut  rasio  efisiensi  adalah  rasio  

yang  digunakan  untuk mengetahui  tingkat perbandingan  antara biaya 

operasional  yang ditanggung bank  apabila  dibandingkan  dengan  pendapatan  

operasional  yang  mampu dihasilkan. Selain itu BOPO  digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam  mengendalikan  biaya  

operasional  terhadap  pendapatan  operasional.  BOPO menurut kamus keuangan 

merupakan kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional 

suatu perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya berbagai 

angka pendapatan dan biaya dari laporan laba/rugi maupun neraca. 

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam dalam melakukan kegiatan operasi (Dendawijaya, 

2005:119). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia & Herdiningtyas, 2005). Oleh 

karenanya, Rasio  ini diharapkan kecil karena biaya  yang  terjadi diharapkan 

dapat  tertutupi dengan pendapatan operasional yang dihasilkan pihak bank. 

Semakin besar BOPO, maka akan  semakin kecil atau menurun kinerja keuangan  
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perbankan,   sebaliknya  bila  semakin  kecil  BOPO  maka  kinerja  keuangan 

suatu bank menjadi semakin meningkat. 

Efisiensi operasional (BOPO) berdasarkan Surat Edaran  Bank  Indonesia  

Nomor  8/31/DPBPR tanggal  12 Desember 2006 dinyatakan dalam rumus berikut  

 

 

 

Biaya  operasional  dihitung  berdasarkan  penjumlahan  dari  total  beban 

bunga  dan  total  beban  operasional  lainnya.  Pendapatan  operasional  adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. 

Rasio  biaya  operasi  pendapatan  operasi  (BOPO)  menunjukkan  tingkat 

efisiensi  bank  dengan  rasio  mendekati  75%  berarti  kinerja  bank  

menunjukkan efisiensi yang baik. Apabila  rasio  tersebut di atas 90% dan 

mendekati 100% berarti kinerja efisiensi yang  rendah  (tidak baik) dan  rasio 

yang ditoleransi Bank  Indonesia adalah maksimal 94%. 

3.5.1 Pengaruh BOPO terhadap Rentabilitas 

Biaya dan keuntungan operasional merupakan hasil akhir dari aktivitas 

suatu bank (Sebatiningrum, 2006). Keduanya mempengaruhi tingkat efisiensi 

operasional bank, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari 

penggunaan aktivanya. Dengan tingginya biaya dalam menghasilkan keuntungan 

operasionalnya, tentunya akan menurunkan tingkat efisiensi operasional yang 

berdampak pada menurunnya rentabilitas bank tersebut.  Oleh karena itu, tinggi 

 

BOPO = Biaya/Beban Operasional x 100% 

           Pendapatan Operasional 
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rendahnya efisiensi operasional bank juga sangat mempengaruhi naik atau 

turunnya rentabilitas bank itu. 

Rasio BOPO atau yang sering disebut dengan rasio efisiensi digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin kecil rasio ini berarti 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan 

(Almilia & Herdiningtyas, 2005). Semakin efisien biaya operasional suatu bank 

akan berdampak terhadap kenaikan rentabilitas bank tersebut. 

Efisiensi operasional menurut Wasis (1997:119) berpengaruh positif 

terhadap rentabilitas, artinya apabila efisiensi operasional suatu bank atau BPR 

tinggi mengakibatkan  laba yang diperoleh juga tinggi yang secara otomatis dapat 

meningkatkan rentabilitasnya. Biaya merupakan salah satu faktor yang ikut 

menentukan tinggi rendahnya rentabilitas. Jadi tidak cukup hanya menaikkan 

pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi 

penggunaan biaya dan menaikkan produktifitas kerja. 

Taswan (2010:167) dalam teorinya mengemukakan bahwa semakin  

rendah efisiensi operasional maka semakin tidak efisien bank, dengan kata lain, 

jika biaya operasional yang dikeluarkan tinggi maka laba yang diperoleh lebih 

kecil sehingga menyebabkan rentabilitas menurun. Jika biaya operasional yang 

dikeluarkan rendah maka laba yang diperoleh lebih besar sehingga menyebabkan 

rentabilitas meningkat. 

Efisiensi operasi menurut Bank Indonesia diukur dengan membandingkan 

total biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin besar BOPO 
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maka rentabilitas bank  (ROA) akan semakin menurun. Sebaliknya, semakin kecil 

BOPO maka rentabilitas bank akan naik. Sehingga dapat disusun suatu logika 

bahwa efisiensi operasional yang diproksikan dengan rasio BOPO berpengaruh 

negatif terhadap rentabilitas. Dengan demikian efisiensi operasional mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap rentabilitas suatu bank (Ponco, 2008). Oleh 

karena itu, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan manajemen dikarenakan 

BOPO juga sangat berpengaruh terhadap rentabilitas suatu perbankan. 

3.6. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas. Perbedaan  kotradiktif  tetap masih terdapat dalam 

hasil penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2007), Perkasa (2007), Hoffmann 

(2011), dan Akhtar dkk (2011) menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap 

ROA. Penelitian yang  dilakukan  oleh Werdaningtyas (2002), Ponco (2008), 

Astuti (2011), dan Ferdiansyah (2011) justru bertentangan dengan penelitian 

sebelumnya, yakni  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  positif  antara  CAR  

dengan  ROA. Hapsari (2011) dalam penelitianya justru menunjukkan bahwa 

CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan adanya  research  gap  tersebut  

maka  perlu  dilakukan  penelitian lanjutan mengenai pengaruh CAR terhadap 

ROA. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ponco (2008), Alexiou dan Voyazas 

(2009), dan Akhtar dkk (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara NPL 

dengan ROA. Perkasa (2007) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang 
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berlawanan  bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA. Hapsari (2011) justru 

menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan adanya  

research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan mengenai 

pengaruh NPL terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Perkasa (2007), Ponco (2008), Ferdiansyah 

(2011), dan Astuti (2011) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif  terhadap 

ROA. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Werdaningtyas (2002), Nainggolan (2008), serta Alexiou dan Voyazas (2009) 

yang menunjukkan    adanya  pengaruh  yang  negatif  antara  LDR  terhadap  

ROA. Dengan adanya  research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  

lanjutan mengenai pengaruh LDR terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2007) dan Alexiou dan Voyazas 

(2009) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Ponco (2008), Nainggolan (2009), dan 

Ferdiansyah (2011) justru bertentangan karena hasilnya negatif. Dengan adanya  

research  gap  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan mengenai 

pengaruh BOPO terhadap ROA. 

Berikut  ini  disajikan  ringkasan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  

berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti: 
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Alat Analisis Hasil 

Werdaningtyas 

(2002) 

Faktor  yang 

Mempengaruhi  

Profitabilitas bank 

Take  Over 

Pramerger  di 

Indonesia. 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- CAR mempunyai  

pengaruh  positif 

terhadap  

profitabilitas   

-LDR berpengaruh  

negatif  terhadap 

profitabilitas. 

 

Imam Ghozali 

(2007) 

 

Pengaruh CAR, 

FDR,BOPO, dan 

NPL terhadap 

profitabilitas Bank 

Syariah Mandiri 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda  

-  CAR dan NPL 

berpengaruh negatif 

terhadap 

Profitabilitas. 

-BOPO berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas. 

 

Ponttie 

Prasnanugraha 

Perkasa (2007) 

Analisis Pengaruh 

Rasio-rasio 

Keuangan  terhadap 

Kinerja  

Bank Umum di 

Indonesia 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- CAR berpengaruh 

negatif  terhadap 

ROA. 

- NPL berpengaruh 

positif  terhadap 

ROA. 

- LDR berpengaruh 

positif  terhadap 

ROA. 

- BOPO berpengaruh 

negatif  terhadap 

ROA . 

 

Budi Ponco 

(2008) 

Analisis Pengaruh 

CAR,NPL, BOPO, 

NIM, dan LDR 

terhadap ROA pada 

Perbankkan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2004-2007 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda  

-CAR dan LDR 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 

-BOPO berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA 

-NPL berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

ROA. 

Constantinos 

Alexiou  and   

Voyazas 

Sofoklis 

Determinants Of 

Bank Profitability:  

Evidence From The 

Greek Banking Sector 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- Ada hubungan 

negatif dan 

signifikan antara 

NPL, dan LDR 
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(2009) dengan rentabilitas 

- BOPO berpengaruh 

positif terhadap 

ROA 

Marnov P.P. 

Nainggolan 

(2009) 

Analisis Pengaruh 

LDR, NIM dan 

BOPO terhadap 

Rentabilitas Bank 

Umum Indonesia 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

- LDR berpengaruh 

negatif terhadap 

rentabilitas 

- BOPO 

berpengaruh 

negatif terhadap 

rentabilitas 

Septi Marista 

Astuti (2011) 

Analisis Pengaruh 

Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan 

Loan to Deposit 

Ratio (LDR) terhadap 

Rentabilitas pada 

Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) di 

Kota Semarang 

Tahun 2008-2009 

Regresi 

Linier 

Berganda 

- CAR dan LDR 

berpengaruh  

positif terhadap 

Rentabilitas 

Bayu Eka 

Ferdiansyah 

(2011) 

Pengaruh Kredit 

Bermasalah, Tingkat 

Kecukupan Modal, 

Tingkat Likuiditas, 

dan Efisiensi 

Operasional 

Perusahaan Terhadap 

Rentabilitas 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda  

-CAR dan LDR 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 

-NPL dan BOPO 

berpengaruh negatif 

terhadap ROA 

Tiara Kusuma 

Hapsari (2011) 

Analisis Pengaruh 

CAR,NPL,BOPO, 

LDR, GWM, Dan 

Rasio Konsentrasi  

Terhadap ROA (Studi 

Empiris Pada Bank 

Umum Yang Listing 

Di Bei 2005-2009) 

Regresi 

Linear 

Berganda  

-CAR,NPL tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

-LDR berpengaruh 

positif terhadap 

ROA 

-BOPO berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA. 

 

Paolo Saona 

Hoffmann 

(2011) 

Determinants of the 

Profitability of the 

US Banking Industry   

GMM  system 

estimator 

- ada hubungan 

negatif antara CAR 

dengan 

profitabilitas 

 

Akhtar, Ali 

dan Sadaqat 

Factor Influencing 

the Profitability of 

Analisis 

Regresi 

- Ditemukan hasil 

yang negatif 
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(2011) Conventional Banks 

of  Pakistan 

Linear 

Berganda 

signifikan pada 

variabel NPL, 

BOPO dan CAR 

Sumber : Penelitian terdahulu 

Penelitian  ini terdapat  perbedaan  dan  persamaan dengan  penelitian-

penelitian sebelumnya. Persamaan  penelitian  yang  dilakukan dengan  beberapa  

penelitian  terdahulu  adalah menganalisis tingkat kinerja perusahaan perbankan 

berdasarkan rentabilitas yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor. Perbedaannya 

adalah  dalam  periode  penelitian  dan  objek  penelitian,  dimana  dalam  

penelitian  ini  menggunakan  periode  waktu  triwulanan  selama  4  periode  

yaitu  Maret  2011  sampai  Desember  2011  dengan  objek  penelitiannya  adalah  

Bank  Perkreditan  Rakyat  di  Kabupaten  Magelang. Selain  itu,  variabel  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tingkat  Kecukupan  Modal,  Kredit 

Bermasalah,  Likuiditas,  dan  Efisiensi  Operasional  Perusahaan. 

Hubungan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  

yaitu,  penelitian  ini  melanjutkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  

faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rentabilitas.  Hal  ini  karena  terdapat  

perbedaan  hasil  di antara penelitian  terdahulu  dimana  hasil  yang  diperoleh  

tidak  konsisten  pada  masing-masing penelitian  mengenai  pengaruh  dari  

faktor-faktor  tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui dan menguatkan teori tentang pengaruh masing-masing faktor yang 

berpengaruh terhadap rentabilitas yang telah diungkapkan oleh penelitian-

penelitian terdahulu agar diperoleh hasil penelitian yang konsisten. Kemudian  

penelitian  ini  diharapkan  dapat  menentukan  tingkat  kesesuaian  dengan  teori  
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yang  diungkapkan  mengenai  pengaruh  masing-masing  faktor  terhadap  

rentabilitas. 

3.7. Kerangka Berfikir 

Pengelolaan bank dalam usahanya dituntut untuk menjaga keseimbangan 

antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang 

wajar serta pemenuhan modal yang memadai (Sumarta, 2000:50). Risiko kredit 

merupakan perkara besar bagi dunia perbankan karena setiap rupiah yang tidak 

tertagih menjadi macet, yang akan menimbulkan biaya penyisihan (Djohanputro, 

2003:74). 

  Penelitian  terhadap  rentabilitas  diperlukan  untuk  mengukur  

kemampuan  menghasilkan  laba  suatu  perbankan. Pada dasarnya rentabilitas  

bagi perbankan, dalam hal ini  BPR adalah lebih penting daripada jumlah 

perolehan laba, karena laba yang besar belum merupakan ukuran bahwa BPR 

telah beroperasi dengan efisien. Efisien dapat diketahui setelah membandingkan 

laba yang diperoleh dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Oleh karena itu, BPR harus lebih memperhatikan bagaimana 

mempertinggi tingkat rentabilitasnya daripada usaha memperbesar laba. 

Ada banyak cara mengukur rentabilitas sehingga pengukurannya dikaitkan 

pada penjualan yang dihasilkan, asset yang digunakan, maupun modal yang 

digunakan dalam menghasilkan laba.  Alat pengukur yang biasanya dipakai adalah  

return on assets (ROA), karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai 

rentabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar 

berasal dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2005:118). 



58 
 

 

Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP/2004, diwajibkan  menjaga angka rasio keuangannya yang diukur 

dengan menggunakan return on assets (ROA) untuk rentabilitas, capital adequacy 

ratio (CAR) untuk tingkat  kecukupan modal, non performing loan (NPL) untuk 

tingkat kredit bermasalah, loan to deposit ratio untuk tingkat likuiditas, dan Biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk efisiensi operasional 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tingkat rentabilitas yang baik menurut 

ketentuan dari Bank Indonesia adalah diatas 1,5% dan batas minimum adalah 

1,25%. Meskipun demikian, pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang masih terdapat bank yang rentabilitasnya di bawah minimum yakni 

pada kriteria yang kurang rendabel dan terdapat bank yang justru mengalami 

kerugian. Mengingat sangat pentingnya tingkat rentabilitas bagi BPR, maka BPR 

harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitasnya serta 

kecenderungan angka rentabilitas yang menurun. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya di mana 

faktor yang digunakan sebagai variabel yang mempengaruhi rentabilitas (ROA) 

adalah tingkat kecukupan modal yang ditunjukkan rasio capital adequacy ratio 

(CAR), kredit bermasalah yang ditunjukkan rasio non performing loan (NPL), 

likuiditas yang ditunjukkan rasio loan to deposit ratio (LDR) dan efisiensi 

operasional perusahaan yang ditunjukkan rasio BOPO. Keempat faktor tersebut 

diduga mempengaruhi rentabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Magelang, dan untuk membuktikannya perlu dilakukan penelitian. 
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3.7.1 Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Efisiensi Operasional 

(BOPO) dengan Rentabilitas (ROA) 

Modal  merupakan  sumber  dana  pihak  pertama,  yaitu  sejumlah  dana  

yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian suatu bank. Sedangkan capital  

adequacy  ratio  (CAR) merupakan  rasio  permodalan  yang menunjukkan  

kemampuan  bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan 

usaha dan menampung risiko  kerugian  dana  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  

operasi  bank. Penurunan CAR akan berpengaruh pada penurunan rentabilitas 

(ROA). CAR yang rendah dapat disebabkan oleh terkikisnya modal perbankan 

akibat negative spread dan peningkatan asset yang tidak didukung dengan 

penyangga resiko yang dapat melindungi nasabah. CAR yang rendah akan 

menurunkan kepercayaan nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan 

rentabilitas bank. 

Selain masalah Permodalan, pada Bank perkreditan Rakyat juga tidak 

terlepas dari adanya risiko kredit berupa tidak lancarnya pembayaran kembali atau 

telah terjadi kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Non performing 

loan (NPL) menunjukkan kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank. Semakin 

tinggi NPL maka rasio rentabilitas bank tersebut menjadi kecil. 

Rasio LDR juga merupakan indikator kerawanan dan kemantapan dari 

suatu bank. Besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat akan 

mempengaruhi besarnya laba yang nantinya akan diterima oleh bank karena salah 

satu sumber pendapatan bank adalah bunga kredit yang disalurkan (Hasibuan, 

2001:100). LDR berkaitan dengan dana bank yang disalurkan untuk menghitung 
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likuiditas bank. LDR dapat berpengaruh terhadap rentabilitas. Hal ini didasarkan 

pada penelitian Philips Bourke dalam Werdaningtyas (2002), bahwa LDR 

mempunyai pengaruh positif terhadap rentabilitas. Jika LDR tidak melebihi batas 

yang ditentukan maka bank tersebut dalam keadaan likuid sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat akan berdampak pada meningkatnya rentabilitas bank. 

Rentabilitas bank juga dapat dipengaruhi dengan menekan besarnya biaya 

operasional dan meningkatkan pendapatan operasional. Dengan biaya operasional 

perusahaan yang rendah dalam menghasilkan keuntungan, maka akan 

mengakibatkan tingginya efisiensi operasional bank yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya rentabilitas bank. 

3.7.2 Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan Rentabilitas (ROA) 

Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel yang mempengaruhi 

rentabilitas (ROA) merupakan indikator aspek dalam permodalan. Bank  yang  

mampu memenuhi  kecukupan  modal  akan memberikan  rasa  aman  dan 

merangsang kepercayaan  masyarakat  sebagai  pemilik  dana,  sehingga  

masyarakat  akan memiliki  keinginan  yang  lebih  untuk  menghimpun  dananya  

di  bank  yang pada akhirnya bank akan memiliki cukup dana untuk menjalankan 

kegiatan operasionalnya  seperti  pemberian  kredit  kepada  masyarakat  yang 

memungkinkan  bank  untuk  dapat  memperoleh  laba  lebih  dari  kenaikan 

pendapatan bunga kredit yang dikucurkannya. Permasalahan modal adalah berapa 

modal yang harus disediakan oleh pemilik sehingga keamanan dana pihak ketiga 

dapat terjaga dan modal yang digunakan untuk menambah aktiva yang ada untuk 



61 
 

 

menciptakan laba. Modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi 

kemampuan ekspansi bank juga akan mempengaruhi penilaian, khususnya pada 

deposan, debitur, dan para pemegang saham. 

Bank yang mempunyai Capital adequacy ratio (CAR) yang tinggi secara 

teoritis akan semakin baik posisi modalnya. Posisi modal yang baik akan 

meningkatkan kemampuan bank untuk menanggung risiko yang mungkin timbul. 

Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya rentabilitas bank.  

Penetapan CAR sebagai  variabel  yang  mempengaruhi  rentabilitas  

didasarkan  pada  penelitian  Werdaningtyas  (2002),  yaitu  CAR  berpengaruh  

positif  terhadap  rentabilitas.  Kuncoro  (2002)  dalam  Sebatiningrum  (2006)  

menyebutkan  bahwa  CAR  dihubungkan  dengan  tingkat  risiko  bank. Semakin 

kecil  risiko  suatu  bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. 

Werdaningtyas (2006) menyatakan bahwa CAR mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap rentabilitas bank. Ponco (2008) dan Laila (2010) berpendapat 

yang sama dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

positif terhadap rentabilitas.  Hasil yang kontradiktif dinyatakan dalam penelitian 

Ghozali (2007), Perkasa (2007), dan Akhtar dkk (2011) yang menunjukkan hasil 

bahwa  Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap rentabilitas.  

3.7.3 Hubungan  Non Performing Loan (NPL) dengan Rentabilitas (ROA) 

Credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya 

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat  (Susilo, 2000). Adanya berbagai 

sebab membuat debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajiban kepada 
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bank. Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis 

terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah 

kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit  

serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank 

melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk 

memperkecil risiko kredit.   

  Risiko kredit yang diproksikan dengan NPL berpengaruh negatif 

terhadap kinerja  keuangan yang diproksikan dengan ROA. Semakin besar NPL 

akan mengakibatkan ROA turun. Sebaliknya, semakin kecil NPL semakin kecil 

pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank, maka ROA akan meningkat  

sehingga kinerja keuangan bank dapat dikatakan semakin baik. 

Hasil penelitian oleh oleh  Ghozali (2007), Alexiou dan Voyazas (2009), 

dan Akhtar dkk (2011) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara NPL dengan 

ROA. Perkasa (2007) dalam penelitiannya memberikan hasil  yang kontradiktif  

yang  menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA. Hapsari (2011) 

justru menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. 

3.7.4 Hubungan Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan Rentabilitas (ROA) 

Likuiditas adalah besarnya dana yang disediakan oleh manajemen untuk 

memenuhi penarikan dana para nasabahnya. Semakin besar dana yang disediakan 

(aktiva likuid) membuat bank semakin baik karena mampu memenuhi permintaan 

nasabahnya.Selain itu likuiditas yang tinggi akan memaksa manajemen untuk 

menanamkan dananya dalam bentuk aktiva likuid, sehingga bank akan kesulitan 
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untuk menciptakan kredit baru. Hal ini sangatlah berbahaya karena akan 

mengurangi kemampuan bank untuk memperoleh profit atau keuntungan.  

Permasalahan likuiditas muncul karena ada permintaan dari nasabah untuk 

mencairkan dana baik yang berupa tabungan maupun pencairan kredit yang telah 

disetujui sehingga bank harus selalu menyiapkan kasnya. Selain itu bank juga 

dituntut untuk membayar bunga dan biaya-biaya operasinya sehingga dana yang 

telah diserap harus disalurkan kedalam bentuk kredit. Indikator untuk mengukur 

likuiditas adalah loan to deposit ratio (LDR). LDR merupakan rasio untuk 

mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari 

dana yang dikumpulkan oleh bank terutama dana masyarakat.  

LDR yang tinggi membawa konsekuensi bahwa semakin besarnya risiko 

yang ditanggung bank karena apabila kredit yang disalurkan mengalami 

kegagalan maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang 

dititipkan oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan menurunkan keuntungan yang 

diperoleh bank. LDR dapat berpengaruh terhadap rentabilitas, didasarkan pada 

penelitian Philips Boorke dalam Werdaningtyas (2002) bahwa LDR mempunyai 

pengaruh positif terhadap profitabilitas (rentabilitas). 

Penelitian yang dilakukan oleh Perkasa (2007), Ponco (2008), Ferdiansyah 

(2011), dan Astuti (2011) menunjukkan  bahwa LDR berpengaruh positif  

terhadap Rentabilitas. Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nainggolan (2008), Alexiou dan Voyazas (2009), dan 

Werdaningtyas (2002)  yang menunjukkan    adanya  pengaruh  yang  negatif  

antara  LDR  terhadap  rentabilitas.  
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3.7.5 Hubungan Efisiensi Operasional (BOPO) dengan Rentabilitas (ROA) 

Rentabilitas juga berhubungan dengan efisiensi operasional. Hasil akhir 

dari aktivitas bank akan menghasilkan biaya dan juga keuntungan operasional. 

Keduanya mempengaruhi tingkat efisiensi operasional bank yaitu kemampuan 

bank untuk menghasilkan keuntungan dari penggunaan aktivanya. Dengan 

tingginya biaya yang dikeluarkan dalam mencapai keuntungan maka akan 

menyebabkan rendahnya efisiensi operasional bank dan berdampak pada 

menurunnya rentabilitas bank tersebut. 

Faktor efisiensi operasional diukur dengan menggunakan rasio BOPO. 

Rasio BOPO merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat 

keuntungannya agar dapat menutupi biaya-biaya operasionalnya. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Oleh karenanya, Rasio  ini 

diharapkan kecil karena biaya  yang  terjadi diharapkan dapat  tertutupi dengan 

pendapatan operasional yang dihasilkan pihak bank. Semakin besar BOPO, maka 

akan  semakin kecil atau menurun kinerja keuangan  perbankan,   sebaliknya  bila  

semakin  kecil  BOPO  maka  kinerja  keuangan suatu bank menjadi semakin 

meningkat. Permasalahan efisiensi adalah seberapa efektif perbankan 

menggunakan sumber dayanya dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Tingkat BOPO yang menurun menunjukkan semakin tingginya efisiensi 

operasional yang dicapai perusahaan (Siamat, 1999). Penelitian yang dilakukan 

oleh Ponco (2008), Nainggolan (2009), dan Ferdiansyah (2011) menyatakan 
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bahwa BOPO berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap ROA. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ghozali (2007). 

Hubungan keempat variabel tersebut dapat digambarkan dalam model 

penelitian kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

      (+) 

      

                 

         

                   

            

 

 

 

3.8. Hipotesis 

Hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian ini 

berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran 

terhadap perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

H1 :   Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Loan (NPL), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Efisiensi Operasional  

Perusahaan  (BOPO) secara simultan memiliki pengaruh terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X1 

Non Performing Loan (NPL) 

X2 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

X3 

Efisiensi Operasional Perusahaan 

(BOPO) 

X4 

X1 

Rentabilitas (ROA) 

Y 

(-) 

(-) 

(+) 

Gambar 2.1.   Kerangka Berfikir 
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terhadap Return On  Assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. 

H2 :   Capital  Adequacy  Ratio  (CAR) secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Return On  Assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. 

H3 :  Non Performing Loan (NPL) secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Return On  Assets (ROA)  pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. 

H4 : Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap Return On  Assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. 

H5 :   Biaya  Operasional  Perusahaan  (BOPO)  secara parsial memiliki 

terhadap Return On  Assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. 



67 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004:55).  Populasi dalam 

penelitian ini adalah  seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di 

Kabupaten Magelang dan terdaftar pada Bank Indonesia. BPR di Kabupaten 

Magelang berjumlah 12 bank. 

 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode purposive 

sampling. Purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

berdasarkan pada kelompok terpilih betul menurut ciri- ciri khusus yang dimiliki 

oleh sampel  tersebut (Soeratno & Arsyad, 1999:63). Adapun  pemilihan sampel 

ditentukan dengan pertimbangan bahwa BPR yang  berada di Kabupaten 

Magelang telah terdaftar di Bank Indonesia dan mempublikasikan laporan  

keuangan triwulannya pada tahun 2011 sesuai dengan ketentuan  pada Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 8/30/DPBPR/2006 tanggal 12 Desember 2006.    

Sumber Bank Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 12 Bank Perkreditan 

Rakyat yang ada di Kabupaten Magelang. Dari 12 bank tersebut terdapat yang 

tidak mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2009 sesuai dengan  

ketentuan  pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/30/DPBPR/2006 tanggal 
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12 Desember 2006. Sehingga Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berjumlah 11 bank. 

 

Tabel 3.1. Daftar Sampel Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang 

NO. Nama Bank PerkreditanRakyat 

1. PD. BPR BKK Muntilan 

2. PT. BPR Niji 

3. PT. BPR Dwiartha Sagriya 

4. PT. BPR Artha Mertoyudan 

5. PT. BPR Artha Sambraha 

6. PT. BPR Danarakyat  Sentosa 

7. PT. BPR Hidup Arthagraha 

8. PT. BPR Kembang Parama 

9. PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo 

10. PT. BPR Mulyo Lumintu 

11. PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera 

Sumber : www.bi.go.id tahun 2011 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data sekunder, yaitu  

laporan keuangan yang  dibuat  oleh  Bank Perkreditan Rakyat   yang  mencakup 

laporan keuangan triwulan I-IV selama tahun 2011 yang  dilaporkan  ke  Bank 

Indonesia dan dipublikasikan.   

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

mengambil data berdasarkan dokumen-dokumen sumber. Dokumentasinya berupa 

data informasi keuangan maupun data lain yang mendukung. Dalam penelitian ini, 

metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui laporan keuangan BPR yang 

diterbitkan kepada Bank Indonesia dan mengetahui     rasio-rasio keuangan seperti 

http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
http://www.bi.go.id/
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tingkat kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), tingkat likuiditas 

(LDR), efisiensi operasional (BOPO), dan rentabilitas. 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik 

perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel 

independen.  

a) Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari 

variabel lain (Y). Rentabilitas (ROA) sebagai variabel terikat (Y) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan efisiensi manajer secara keseluruhan. Dalam penelitian 

ini, ROA pada laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang diperoleh dari laporan perhitungan rasio keuangan yang dipublikasikan. 

ROA dapat diperoleh dengan cara: 

 

 

 

Kriteria ketentuan tingkat ROA dari Bank Indonesia menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dimana kriteria dibagi 

dalam 5 interval peringkat yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

ROA = Laba Sebelum Pajak x 100% 

         Total Aktiva 
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Tabel 3.2. Standar Kriteria Pengukuran Tingkat ROA 

Tingkat Kriteria 

ROA ≥ 1,5% Sangat Rendabel 

1,25% ≤ ROA < 1,5% Rendabel 

0,5% ≤ ROA < 1,25% Cukup Rendabel 

0 %  ≤ ROA < 0,5% Kurang Rendabel 

ROA ≤ 0%  Tidak Rendabel 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

b) Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak 

tergantung pada variabel lain (X). Variabel  independen (bebas) dari  penelitian  

ini  adalah  rasio–rasio  keuangan  Bank yang  dibuat  oleh  bank  serta  dilaporkan  

secara  berkala  ke  Bank  Indonesia  dan dipublikasikan. Adapun rasio–rasio 

keuangan yang menjadi variable independen dalam penelitian  ini  adalah  rasio  

keuangan    yang  terdiri  dari  empat  aspek  yaitu  : CAR, NPL, LDR, dan BOPO. 

1. Capital adequacy ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel bebas (X1) yaitu rasio 

kecukupan modal pada bank. CAR dapat diperoleh dengan cara: 

 

 

 

Kriteria ketentuan tingkat CAR dari Bank Indonesia menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dimana kriteria dibagi 

dalam 5 interval peringkat sebagai berikut: 

 

 

 

CAR = Modal Bank  x 100% 

         ATMR 
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Tabel 3.3.  Standar Kriteria Pengukuran Tingkat CAR 

Tingkat Kriteria 

CAR ≥ 10% Modal Sangat Mencukupi 

8% ≤ CAR < 10% Modal Mencukupi 

6% ≤ CAR < 8% Modal Cukup Mencukupi 

4% ≤ CAR < 6% Modal Kurang Mencukupi 

CAR < 4%  Modal Tidak Mencukupi 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

2. Non performing loan (NPL) 

Non performing loan (NPL) sebagai variabel bebas (X2) yaitu rasio kredit 

yang menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah 

tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar 

angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah disepakati. NPL dapat 

diperoleh dengan cara: 

 

 

 

Kriteria ketentuan tingkat NPL dari Bank Indonesia menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dimana kriteria dibagi 

dalam 2 interval peringkat sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Standar Kriteria Pengukuran Tingkat NPL 

Tingkat Kriteria 

NPL ≤ 5 Tidak Bermasalah 

5 < NPL  Bermasalah 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

 

 

NPL = Kredit Bermasalah  x 100% 

        Total Kredit 
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3. Loan to deposit ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio (LDR) sebagai variabel bebas (X3) yaitu rasio 

perbandingan antara dana yang dikucurkan masyarakat dengan dana yang 

tersimpan dalam bank. LDR dapat diperoleh dengan cara: 

 

 

 

Kriteria ketentuan tingkat LDR dari Bank Indonesia menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dimana kriteria dibagi 

dalam 5 interval peringkat sebagai berikut: 

Tabel 3.5.  Standar Kriteria Pengukuran Tingkat LDR 

Tingkat Kriteria 

LDR < 75% Overlikuid  

75% ≤ LDR < 85% Likuid 

85% ≤ LDR < 110% Cukup Likuid 

110% ≤ LDR < 120% Kurang Likuid  

LDR ≥ 120% Tidak Likuid (Illikuid) 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

4. Efisiensi operasional Perusahaan (BOPO) 

Efisiensi operasional (BOPO) sebagai variabel bebas (X4) yaitu rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya efisiensi operasional dengan 

membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO dapat 

diperoleh dengan cara: 

 

 

 

 

LDR =      Total Kredit   x 100% 

                Dana Pihak Ketiga 

 

BOPO =   Biaya Operasional        x 100% 

    Pendapatan Operasional 
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Kriteria ketentuan tingkat BOPO dari Bank Indonesia menurut Surat 

Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, dimana kriteria 

dibagi dalam 5 interval peringkat sebagai berikut: 

Tabel 3.6.  Standar Kriteria Pengukuran Tingkat BOPO 

Tingkat Kriteria 

BOPO ≤ 92% Sangat efisien 

92% < BOPO ≤ 94% Efisien 

94%< BOPO ≤ 96% Cukup efisien 

96% < BOPO ≤ 98% Kurang efisien 

BOPO > 98% Tidak efisien 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode  analisis  data adalah  cara-cara  mengolah  data  yang telah  

terkumpul  untuk  kemudian  dapat  memberikan  interpretasi.  Analisis  data 

mempuyai  tujuan  untuk  menyampaikan  dan  membatasi penemuan-penemuan  

hingga  menjadi  data  yang  teratur  serta  tersusun  dan  lebih berarti  (Marzuki, 

2000). Hasil  pengolahan  data  ini  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  

yang  telah  dirumuskan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  sebagai  

acuan  untuk  melakukan  analisis  deskritif  dan  analisis  inferensial. Adapun  

analisis  regresi  yang  digunakan  menggunakan  bantuan  program  IBM SPSS  

19. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif  digunakan  untuk  mendeskripsikan  variabel-variabel 

dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), standar 

deviasi,  maksimum  dan  minimum (Ghozali, 2009).  Statistik  deskriptif 

menyajikan  ukuran-ukuran  numerik  yang  sangat  penting  bagi  data  sampel.  
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Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS. Analisis  

deskriptif  ini  tidak  bertujuan  untuk  pengujian hipotesis. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, 

variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal  (Ghozali,  

2009:147).  Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  

atau mendekati  normal.  Pada  prinsipnya  normalitas  dapat  dideteksi  dengan  

melihat penyebaran data  (titik) pada  sumbu diagonal pada grafik atau melihat 

histogram dari residualnya (Ghozali, 2009:149).  Apabila  variabel  berdistribusi  

normal  maka  penyebaran  plot  akan  berada  disekitar  garis  (disepanjang  garis  

45
0
). 

Uji normalitas data dapat juga menggunakan uji one sample      

kolmogrov-smirnov test  untuk mengetahui  signifikansi  data  yang  terdistribusi  

normal.  Dengan  pedoman pengambilan keputusan :   

a. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas <0.05, distribusi adalah 

tidak normal.   

b. Nilai  sig atau signifikansi  atau  nilai  probabilitas >0.05, distribusi  adalah 

normal (Ghozali, 2009:34).   

2. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas  adalah  adanya  suatu  hubungan  linier  yang  sempurna 

antara beberapa atau semua variabel independen. Uji Multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  
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bebas  (independen). Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  

korelasi  diantara  variabel  bebas (Ghozali, 2009:105). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat  diketahui  dari  nilai  

toleransi  dan  nilai  variance  inflation  factor  (VIF). Model  regresi  yang  bebas  

multikolinieritas  memiliki  nilai  VIF  di bawah  10  dan  nilai  tolerance  di atas  

0,1. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji  heterokesdastisitas  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah 

model regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari  suatu pengamatan ke 

pengamatan yang  lain. Jika  varians  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  

yang  lain  tetap,  maka  disebut homoskedositas  atau  tidak  terjadi  

heterokedastisitas. Model  regresi  yang  baik  adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2009:139). 

Salah satu cara untuk mengetahui  adanya  heteroskedastisitas  dapat  

dilakukan  dengan  melihat  ada tidaknya  pola  tertentu  pada  grafik  scatterplot  

antara  variabel  dependen  (terikat)  dengan  residualnya.  Apabila  grafik  yang  

ditunjukan  dengan  titik-titik  tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah 

terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Adanya heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu 

meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Ghozali, 

2009:142). Jika nilai signifikan hitung lebih besar dari Alpha=5%, maka tidak ada 
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masalah heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai signifikan hitung kurang dari Alpha 

= 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokolerasi 

Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi,  ada 

korelasi  antar  kesalahan  pengganggu  pada  periode  (t)  dengan  periode  t-1 

(sebelumnya). Jika  terjadi  korelasi maka  terdapat masalah  korelasi. Masalah  ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi  lainnya. Model  regresi  yang baik  adalah yang bebas dari autokorelasi. 

Cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  autokorelasi 

adalah  dengan  uji  Durbin Watson  (Uji  DW) (Algifari,2000:89).   

3.5.3 Analisis Inferensial 

1. Persamaaan Garis Regresi 

Analisis Inferensial adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis ini digunakan 

untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat 

(Y). 

Analisis statisik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk mengukur 

pengaruh secara simultan CAR, NPL, LDR dan BOPO terhadap Rentabilitas 

(ROA), rumusnya adalah sebagai berikut: 

 Y=  a + b1X1 - b2X2 + b3X3 - b4X4 + e 
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Keterangan: 

Y  = Rentabilitas (ROA) 

a  = Konstanta 

b1,b2,b3,b4  = Koefisien Variabel X1,X2,X3,X4 

X1  = CAR  

X2  = NPL 

X3  = LDR 

X4  = BOPO 

e  = kesalahan  residual (error) 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Analisis  regresi  melalui  uji  t  maupun  uji  F digunakan untuk  pengujian  

terhadap  hipotesis-hipotesis  yang  diajukan.  Tujuan  digunakan analisis  regresi  

adalah  untuk mengetahui pengaruh  variabel-variabel  independen terhadap  

variabel  dependen,   baik  secara  parsial  maupun  simultan,  serta mengetahui  

besarnya  dominasi  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel dependen. 

Metode pengujian  terhadap  hipotesis  yang diajukan dilakukan dengan pengujian  

secara parsial dan pengujian  secara  simultan.  Langkah-langkah  untuk menguji 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:    

3.6.1 Uji F  

Uji f digunakan untuk  menguji  apakah variabel  bebas  secara  simultan  

mempunyai  pengaruh yang  signifikan  atau  tidak  signifikan  dengan  variabel  

terikat  (Y).  penyajian  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara  

probabilitas  yang  terdapat  pada  table  analisys  of  variance  dari  hasil  
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perhitungan  dengan  nilai  probabilitas  0,05.  jika  nilai  probabilitas  <0,05  

maka  keputusan  menolak  Ho  dan  menerima  Ha,  dimana  Ho  merupakan  

hipotesis  statistik  dan  Ha  merupakan  hipotesis  penelitian,  yang  artinya  

secara  simultan  dapat  dibuktikan  bahwa  variabel  bebas  berpengaruh  terhadap  

variabel  terikat  dan  berlaku  sebaliknya  jika  nilai  probabilitas  >0,05  maka  

keputusan  menerima  Ho,  artinya  secara  statistik  dapat  dibuktikan  bahwa  

variabel  bebas  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  terikat. 

3.6.2 Uji T 

Uji  t  digunakan  untuk  menguji  variabel-variabel  independen  secara  

individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali: 2009). 

Pengujian  hipotesis  dilakukan  melalui  regresi  yang  menggunakan  program 

SPSS dengan membandingkan  tingkat  signifikasinya (Sig  t) masing–masing 

variabel independen dengan taraf sig α = 0,05. Apabila tingkat signifikansinya 

(Sig t) lebih kecil daripada α= 0,05,  maka  hipotesisnya  diterima  yang  artinya  

variabel  independen tersebut berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel 

dependennya. Sebaliknya bila tingkat  signifikansinya  (Sig  t)  lebih besar  

daripada α =  0,05, maka  hipotesisnya  tidak diterima yang artinya variabel 

independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap variabel 

dependennya.  

3.6.3 Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien  determinasi  (r
2
)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
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determinasi  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  variabel-variabel  independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen.  Secara  umum  koefisien  determinasi  untuk  data  silang  

(cross  section) relatif  rendah  karena  adanya  variasi  yang  besar  antara  

masing-masing pengamatan,  sedangkan  untuk  data  runtut  waktu  (time  series)  

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2009:87). 

Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien  determinasi  adalah  bias 

terhadap  jumlah  variabel  independen  yang  dimasukkan  ke  dalam model.  

Setiap tambahan  satu  variabel  independen,  maka  (r
2
)  pasti  meningkat  tidak  

peduli apakah  variabel  tersebut  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  

variabel dependen.  Oleh  karena  itu  banyak  peneliti  menganjurkan  untuk  

menggunakan nilai adjusted (r
2
) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang 

terbaik. Nilai adjusted  (r
2
)  dapat naik atau turun  apabila satu variabel 

independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009:87). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank perkreditan 

rakyat di Kabupaten Magelang yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang 

mempublikasikan laporan keuangannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

http://www.bi.go.id., populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 bank perkreditan 

rakyat yang ada di Kabupaten Magelang yaitu  adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1.  Daftar Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang 

NO. Nama Bank PerkreditanRakyat 

1. PD. BPR BAPAS 69 

2. PD. BPR BKK Muntilan 

3. PT. BPR Niji 

4. PT. BPR Dwiartha Sagriya 

5. PT. BPR Artha Mertoyudan 

6. PT. BPR Artha Sambraha 

7. PT. BPR Danarakyat  Sentosa 

8. PT. BPR Hidup Arthagraha 

9. PT. BPR Kembang Parama 

10. PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo 

11. PT. BPR Mulyo Lumintu 

12. PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera 

Sumber : www.bi.go.id tahun 2011 

 

Tabel 4.1 menunjukkan populasi penelitian yang terdaftar di Bank 

Indonesia dan telah mempublikasikan laporan keuangannya. Penentuan sampel 

http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
http://www.bi.go.id/
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penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Dari populasi sebanyak 

12 perusahaan bank perkreditan rakyat yang menjadi sampel sebanyak 11 bank, 

hal ini dikarenakan terdapatnya bank yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan triwulanan secara lengkap pada tahun 2011. Nama-nama perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

 

Tabel 4.2. Daftar Sampel Penelitian 

NO. Nama Bank Perkreditan Rakyat 

1. PD. BPR BKK Muntilan 

2. PT. BPR Niji 

3. PT. BPR Dwiartha Sagriya 

4. PT. BPR Artha Mertoyudan 

5. PT. BPR Artha Sambraha 

6. PT. BPR Danarakyat  Sentosa 

7. PT. BPR Hidup Arthagraha 

8. PT. BPR Kembang Parama 

9. PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo 

10. PT. BPR Mulyo Lumintu 

11. PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera 

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah (tahun 2012) 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), sum, dan range 

(Ghozali, 2009). Karakteristik variabel tersebut dapat digambarkan dari jumlah 

data (N), nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah 

(minimal), serta nilai standar deviasi. Uji statistik deskriptif dilakukan terhadap 

variabel dependen yaitu rentabilitas (ROA) dan variabel independen yang meliputi 

http://nakertranduk.jatengprov.go.id/
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tingkat kecukupan modal (CAR), kredit bermasalah (NPL), tingkat likuiditas 

(LDR), dan efisiensi operasional perbankan (BOPO).  

1. Variabel Y (Rentabilitas atau ROA) 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel rentabilitas atau ROA 

dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3. Deskriptif Statistik ROA BPR di Kabupaten  Magelang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 44 -.47 6.78 2.9707 1.70654 

Valid N 

(listwise) 

44 
    

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah tahun 201 2) 

 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-

rata (mean) return on asset sebesar 2,97%, hal ini berarti bahwa selama tahun 

2011 angka return on asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang berada pada kisaran 2,97%. Standar deviasinya sebesar 1,71%, lebih 

kecil daripada nilai rata-ratanya. Artinya, banyak dari anggota sampel yang 

nilainya berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai 2,97%. Karena nilai 

anggota sampel dominan mengelompok di sekitar nilai 2,97% maka dapat 

diartikan bahwa kondisi return on asset  (ROA) pada BPR di Kabupaten 

Magelang tahun 2011 berada pada kriteria sangat rendabel. 

2. Variabel X1 (Capital Adequacy Ratio/ CAR) 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel capital adequacy ratio 

(CAR) dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Deskriptif Statistik CAR BPR di Kabupaten  Magelang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 44 10.33 38.79 20.5977 8.29330 

Valid N 

(listwise) 

44 
    

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah tahun 201 2) 

 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rata-

rata (mean) capital adequacy ratio (CAR) sebesar 20,59%, hal ini berarti bahwa 

selama tahun 2011 angka capital adequacy ratio (CAR) pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 20,59%. Standar deviasinya 

sebesar 8,29%, lebih kecil daripada nilai rata-ratanya.  Artinya, banyak dari 

anggota sampel yang nilainya berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai 

20,59%. Karena nilai anggota sampel dominan mengelompok di sekitar nilai 

20,59% maka dapat diartikan bahwa kondisi capital adequacy ratio (CAR)  pada 

BPR di Kabupaten Magelang tahun 2011 berada pada kriteria modal sangat 

mencukupi. 

3. Variabel X2 (Non Performing Loan/ NPL) 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel non performing loan 

(NPL)  dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 Deskriptif Statistik NPL BPR di Kabupaten  Magelang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPL 44 .78 18.44 7.9223 4.80242 

Valid N 

(listwise) 

44 
    

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah tahun 201 2) 
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Hasil analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.5 adalah bahwa rata-rata 

(mean) non performing loan (NPL) sebesar 7,92%, hal ini berarti bahwa selama 

tahun 2011 angka non performing loan  (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Magelang berada pada kisaran 7,92%. Standar deviasinya sebesar 

4,8%, lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Artinya, banyak dari anggota sampel 

yang nilainya berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai 7,92%. Karena nilai 

anggota sampel dominan mengelompok di sekitar nilai 7,92% maka dapat 

diartikan bahwa non performing loan (NPL)  pada BPR di Kabupaten Magelang 

tahun 2011 berada pada kriteria kredit bermasalah. 

4. Variabel X3 (Loan to Deposit Ratio/ LDR) 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel loan to deposit ratio 

(LDR) dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6. Deskriptif Statistik LDR BPR di Kabupaten  Magelang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LDR 44 46.55 99.56 74.8382 12.84026 

Valid N 

(listwise) 

44 
    

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah tahun 201 2) 

 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.6 adalah bahwa rata-rata 

(mean) loan to deposit ratio (LDR) sebesar 74,84%, hal ini berarti bahwa selama 

tahun 2011 angka loan to deposit ratio (LDR) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Magelang berada pada kisaran 74,84%. Standar deviasinya sebesar 

12,84%,  lebih kecil daripada nilai rata-ratanya.  Artinya, banyak dari anggota 

sampel yang nilainya berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai 74,84%. 
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Karena nilai anggota sampel dominan mengelompok di sekitar nilai 74,84% maka 

dapat diartikan bahwa loan to deposit ratio (LDR)  pada BPR di Kabupaten 

Magelang tahun 2011 berada pada kriteria overlikuid. 

5. Variabel X4 (Efisiensi Operasional Perusahaan/ BOPO) 

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel efisiensi operasional 

perusahaan (BOPO) dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7.  Deskriptif Statistik BOPO BPR di Kabupaten  Magelang 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOPO 44 62.50 92.30 80.1039 7.41691 

Valid N (listwise) 44     

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah tahun 201 2) 

 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan tabel 4.7 adalah bahwa rata-rata 

(mean) efisiensi operasional perusahaan (BOPO) sebesar 80,10%, hal ini berarti 

bahwa selama tahun 2011 angka efisiensi operasional perusahaan (BOPO) pada 

Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 80,10%. 

Standar deviasinya sebesar 7,42%, lebih kecil daripada nilai rata-ratanya.  

Artinya, banyak dari anggota sampel yang nilainya berkumpul atau mengelompok 

di sekitar nilai 80,10%. Karena nilai anggota sampel dominan mengelompok di 

sekitar nilai 80,10% maka dapat diartikan bahwa efisiensi operasional perusahaan 

(BOPO)  pada BPR di Kabupaten Magelang tahun 2011 berada pada kriteria 

efisien. 

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan perhitungan statistik regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 
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bersama-sama, maka diadakan pengujian asumsi klasik. Berikut ini hasil 

pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal yaitu lebih dari 0,05. 

Residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan melihat grafik 

normal plot maupun grafik histogram. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa plot 

berada di sekitar dan di sepanjang garis 45
0
, dapat dikatakan bahwa penyebaran 

data variabel berdistribusi normal. 

Variabel berdistribusi normal atau tidak dapat juga digunakan one sample 

Kolmogrof Smirnov Test. Variabel berdistribusi normal jika Asymp sign lebih dari 

0,05. Tabel 4.8 menunjukkan nilai Asymp sign lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,926 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Normal Probability Plot 
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Tabel 4.8.  Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.32724060 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .045 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .926 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi berganda tidak efektif 

digunakan apabila antar variabel bebas mengandung multikolinearitas. Pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflasionfactor (VIF) dan 

tolerance. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Gozali, 2009:106). Hasil uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

 

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolonieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 

 

CAR .691 1.448 

NPL .280 3.567 

LDR .223 4.482 

   

BOPO .724 1.381 

 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 
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Tabel 4.9 memperlihatkan  bahwa nilai VIF variabel CAR sebesar 1,448, 

variabel NPL sebesar 3,567, variabel LDR sebesar 4,482, variabel BOPO sebesar 

1,381 dan nilai tolerance seluruh variabel lebih dari 0,10 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multokolonieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.  grafik scatter plot 

 

Grafik scatter plot pada gambar 4.2. menggambarkan bahwa pola titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan model 

regresi bebas dari heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil dari  cara yang pertama dalam 

penelitian ini didukung dengan digunakannya uji Glejser, karena pengujian ini 

cukup mudah dan hasilnya akurat.  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas, dimana dapat ditunjukkan dengan tingkat signifikansinya di 

atas dari 5% atau 0,05. Hasil heteroskedastisitas digambarkan pada Tabel 4.10, di 

mana diperoleh nilai signifikan hitung lebih besar dari alpha=5%, jadi bebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Independen Sig. 

 CAR 0.679 

NPL 0.487 

LDR 0.687 

BOPO 0.729 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t – 1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut ini : 

 

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .629
a
 .395 .333 1.39364 1.422 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 
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Tabel 4.11 menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari 

autokorelasi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson (D-W) lebih 

besar dari batas (du) dan kurang dari (4-du), yaitu 1.3263 < 1.422< 1.7200.  

 

4.1.4 Analisis Inferensial 

1. Persamaaan Garis Regresi 

Analisis Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi dengan 

menggunakan program IBM SPSS 19 dapat dilihat pada Tabel 4.12 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.12.  Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 240.723 88.480  2.721 .010   

CAR -6.668 3.198 -.348 -2.085 .289 .691 1.448 

NPL -.035 .471 -.019 -.074 .941 .280 3.567 

LDR -7.694 44.505 -.051 -.173 .864 .223 4.482 

BOPO -139.579 51.889 -.439 -2.690 .010 .724 1.381 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 
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Persamaan regresi berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda 

pada tabel 4.12 dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

1. Koefisien konstan (240,723), artinya jika variabel X1 (CAR), X2 (NPL), 

X3 (LDR), dan X4 (BOPO) konstan atau tetap, maka ROA menjadi 

sebesar 240,723. 

2. Koefisien regresi untuk CAR (B1) sebesar 6,668 bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada CAR sementara 

NPL, LDR, dan BOPO diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan 

mengalami perubahan sebesar 6,668 dengan arah yang berlawanan. 

3. Koefisien regresi untuk NPL (B2) sebesar 0,035 bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada NPL sementara 

CAR, LDR, dan BOPO diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan 

mengalami perubahan sebesar 0,035 dengan arah yang berlawanan. 

4. Koefisien regresi untuk LDR (B3) sebesar 7,694 bertanda negatif, hal ini 

berarti bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada LDR sementara 

CAR, NPL, dan BOPO diasumsikan tetap, maka besarnya ROA akan 

mengalami perubahan sebesar 7,694 dengan arah yang berlawanan. 

5. Koefisien regresi untuk BOPO (B4) sebesar 139,579 bertanda negatif, hal 

ini berarti bahwa setiap perubahan sebesar satu persen pada BOPO 

sementara CAR, NPL, dan LDR diasumsikan tetap, maka besarnya ROA 

Y= 240,723 - 6,668 CAR  - 0,035 NPL - 7,694 LDR - 139,579 BOPO  
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akan mengalami perubahan sebesar 139,579 dengan arah yang 

berlawanan. 

 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis secara bersama-sama, apakah 

variabel capital adequacy ratio (CAR), non performing loan (NPL), loan to 

deposit ratio (LDR), dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO) berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap terhadap return on  assets (ROA). Hasil dari uji 

simultan dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13.  Hasil Pengujian Simultan 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1.707 4 .427 3.245 .022
a
 

Residual 5.128 39 .131   

Total 6.835 43    

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 

 

 

Hasil untuk nilai F dari tabel 4.13 adalah sebesar 3,245 dan signifikansi 

0,022 di bawah 0,05, sehingga empat variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu capital adequacy ratio (CAR) , non performing loan (NPL), loan to 

deposit ratio (LDR), dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO)  secara 
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bersama-sama (simultan) mempengaruhi rentabilitas (ROA), sehingga H1 

diterima.  

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil pengujian parsial tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.14. sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14. Hasil Pengujian Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 240.723 88.480  2.721 .010   

CAR -6.668 3.198 -.348 -2.085 .289 .691 1.448 

NPL -.035 .471 -.019 -.074 .941 .280 3.567 

LDR -7.694 44.505 -.051 -.173 .864 .223 4.482 

BOPO -139.579 51.889 -.439 -2.690 .010 .724 1.381 

Sumber: Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 

 

 

1. Hasil uji-t  untuk H2 diperoleh  angka 2,085 dengan nilai signifikan sebesar 

0,289 untuk variabel (capital adequacy ratio) CAR menunjukkan nilai di 

atas tingkat signifikan sebesar 0,05 yang menyimpulkan bahwa H2 ditolak  

atau tidak adanya pengaruh signifikan CAR terhadap rentabilitas. 
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2. Hasil uji-t  untuk H3 diperoleh  angka 0,074 dengan nilai signifikan sebesar 

0,941 untuk variabel (non performing loan) NPL menunjukkan nilai di 

atas tingkat signifikan sebesar 0,05 yang menyimpulkan bahwa H3 ditolak 

atau tidak adanya pengaruh signifikan NPL terhadap rentabilitas. 

3. Hasil uji-t  untuk H4 diperoleh  angka 0,173 dengan nilai signifikan sebesar 

0,864 untuk variabel (loan to deposit ratio) LDR menunjukkan nilai di 

atas tingkat signifikan sebesar 0,05 yang menyimpulkan bahwa H4 ditolak 

atau tidak adanya pengaruh signifikan LDR terhadap rentabilitas. 

4. Hasil uji-t  untuk H5 diperoleh  angka 2,690 dengan nilai signifikan sebesar 

0,010 untuk variabel (efisiensi operasional perusahaan) BOPO 

menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan sebesar 0,05 yang 

menyimpulkan bahwa H5 diterima atau adanya pengaruh signifikan BOPO 

terhadap rentabilitas. 

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan secara ringkas pada tabel 

4.15. Tabel tersebut menyatakan hipotesis (H1 dan H5) diterima sedangkan 

hipotesis (H2, H3, dan H4) ditolak. 

 

Tabel 4.15.    Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 capital adequacy ratio (CAR) , non 

performing loan (NPL), loan to deposit ratio 

(LDR), dan efisiensi operasional  perusahaan  

(BOPO) secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap terhadap return on  assets (ROA). 

Hipotesis 

diterima 

H2 capital  adequacy  ratio  (CAR) secara parsial 

memiliki pengaruh positif  dan signifikan 

terhadap return on  assets (ROA). 

Hipotesis ditolak 
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H3 non performing loan (NPL) secara parsial 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return on  assets (ROA). 

Hipotesis ditolak 

H4 loan to deposit ratio (LDR) secara parsial 

memiliki pengaruh positif  dan signifikan 

terhadap return on  assets (ROA). 

Hipotesis ditolak 

H5 biaya  operasional  perusahaan  (BOPO) 

secara parsial memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return on  assets (ROA). 

Hipotesis 

diterima 

Sumber: data yang diolah, 2012 

 

a. Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi (r
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi yang diberikan oleh capital adequacy ratio (CAR), non performing 

loan (NPL), loan to deposit ratio (LDR), efisiensi operasional perusahaan 

(BOPO) dan return on  assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang yang terdaftar di Bank Indonesia secara simultan. Hasil koefisiensi 

determinasi dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r
2
) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .629
a
 .395 .333 1.39364 

Sumber : Hasil perhitungan IBM SPSS 19 (diolah pada tahun 2012) 

 

Hasil koefisien determinasi Adjusted R Square (Adj r
2
) berdasarkan tabel 

4.15 diperoleh nilai sebesar 0,333, dengan demikian menunjukkan bahwa 

pengaruh capital adequacy ratio (CAR), non performing loan (NPL), loan to 
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deposit ratio (LDR), dan efisiensi operasional perusahaan (BOPO) terhadap 

rentabilitas (ROA) pada pada Bank Perkreditan Rakyat di Magelang yang 

terdaftar di Bank Indonesia 33,30%. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara 

keseluruhan yang telah diperoleh setelah dilakukan proses pengolahan data. 

Pembahasan tersebut selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Hasil Deskriptif Data 

1. Rentabilitas (ROA) 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 

return on asset (ROA) tahun 2011 pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang berada pada kriteria sangat rendabel.  Kondisi tersebut antara lain 

disebabkan oleh tersedianya kemudahan dalam bentuk modal kerja yang 

ditanamkan, dan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Kondisi rentabilitas yang 

rendabel dalam penelitian ini lebih dikarenakan efisiensi operasional bank yang 

tinggi (rasio BOPO rendah) yang menggambarkan bahwa manajemen mampu 

menaikkan efisiensi penggunaan biaya salah satunya dengan pengendalian biaya 

serendah mungkin sehingga bank  mampu  menghasilkan atau memperoleh  laba  

secara  efektif  dan efisien.  
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2. Capital Adequacy Ratio (CAR)  

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

capital adequacy ratio (CAR)  tahun 2011 pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Kabupaten Magelang berada pada kriteria modal sangat mencukupi. Kondisi 

tersebut lebih di karenakan kondisi ROA pada periode ini yang rendabel yang 

mengindikasikan bank mampu menghasilkan laba yang besar. Laba yang besar 

tentunya akan berdampak pada modal yang meningkat. Selain itu kepercayaan  

masyarakat yang tinggi sebagai  pemilik  dana terhadap bank membuat  

masyarakat  memiliki  keinginan  yang  lebih  untuk  menghimpun  dananya  di  

bank  yang pada akhirnya bank akan memiliki cukup dana untuk menjalankan 

kegiatan operasionalnya.  Dengan CAR tinggi diharapkan bahwa modal tersebut 

mampu melindungi kepentingan stakeholder lain sebagai pemilik, dalam 

menghadapi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank tersebut. Selain untuk 

menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha, modal yang besar 

juga dapat digunakan untuk ekspansi usaha. 

3. Non Performing Loan (NPL) 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa non 

performing loan (NPL) tahun 2011 pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang berada pada kriteria bermasalah. Hal tersebut di karenakan pinjaman 

bank yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan  dan  

atau  karena  faktor  eksternal  di  luar  kemampuan  kendali debitur. Hal lain yang 

menyebabkan  tingginya kredit bermasalah adalah  karena managemen piutang 

yang buruk. Hal tersebut mengakibatkan angka kredit bermasalah berada pada 
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kriteria yang bermasalah. Pengelolaan kredit yang buruk tentuya akan 

memperbesar biaya,  baik  biaya  pencadangan  aktiva  produktif  maupun  biaya  

lainnya yang akan mengakibatkan keuntungan yang berkurang akibat tidak 

lancarnya pelunasan pokok dan bunga kredit. 

4. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa loan 

to deposit ratio (LDR) tahun 2011 pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten 

Magelang berada pada kriteria overlikuid. Kondisi tersebut di karenakan tingginya 

aktiva produktif dibiarkan menganggur,  padahal seharusnya aktiva produktif 

tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan laba namun tidak dikelola dengan 

efisien. Rasio LDR yang rendah berarti biaya yang digunakan dalam kegiatan 

operasionalnya terutama dalam kegiatan pemberian kredit menjadi semakin kecil 

dibanding dengan dana yang tersimpan di bank, sehingga likuiditas tinggi. Hal 

tersebut pada akhirnya akan berdampak pada penurunan laba. Penurunan laba 

akan berdampak pada penurunan rentabilitas.  

5. Efisiensi Operasional Perusahaan (BOPO) 

Hasil analisis deskriptif berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

efisiensi operasional perusahaan (BOPO) tahun 2011 pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Magelang berada pada kriteria efisien. Kondisi tersebut di 

karenakan biaya yang efisien yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan bank untuk 

operasional lebih rendah daripada pendapatannya. Pengendalian biaya yang sangat 

efisien tentunya akan  dapat mendatangkan laba yang berdampak pada 

meningkatnya rentabilitas. Kondisi BOPO yang rendah mengindikasikan bahwa 
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bank telah melakukan  dengan  benar operasinya yang berhubungan dengan usaha  

pokok  bank    (sesuai  dengan  harapan  pihak manajemen  dan  pemegang  

saham)  serta  menunjukkan bahwa bank telah menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. 

 

4.2.2 Hasil Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Efisiensi Operasional 

Perusahaan (BOPO) terhadap Rentabilitas (ROA). 
 

Hasil pengujian hipotesis (H1) dengan menggunakan IBM SPSS 19 dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa H1 diterima. Hal ini di karenakan hasil 

signifikansi untuk uji simultan sebesar 0,022 di bawah 0,05, sehingga empat 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) 

mempengaruhi rentabilitas (ROA). 

Pengaruh simultan antara variabel independen terhadap  variabel dependen 

adalah sebesar 33,30%. Kecilnya pengaruh simultan ini dikarenakan yaitu kondisi 

capital adequacy ratio (CAR) yang baik dan tinggi tidak disertai dengan 

pengelolaan modal yang efektif dan efisien sehingga likuiditas bank dalam 

kondisi overlikuid. Likuiditas yang overlikuid tidak di dukung dengan NPL yang 

rendah, sehingga CAR, LDR, dan NPL memberikan kontribusi pengaruh yang 

kecil dan negatif terhadap rentabilitas. Sedangkan kontribusi pengaruh paling 

besar ditunjukkan oleh BOPO yang pada periode ini rasionya rendah (sangat 

efisien) yang mengakibatkan rentabilitas berada pada kondisi rendabel. 
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Apabila dilihat dari faktor yang diungkapkan, maka keempat variabel 

independen merupakan faktor penunjang atau variasi yang mempengaruhi 

rentabilitas dengan persentase sebesar 33,30%. Besarnya pengaruh secara 

simultan yang hanya 33,30% ini secara konsep di karenakan variabel CAR, NPL 

dan LDR yang tidak berpengaruh terhadap rentabilitas (ROA) dan hanya variabel 

BOPO yang berpengaruh terhadap rentabilitas (ROA). 

2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Rentabilitas (ROA)  

Hasil pengujian hipotesis (H2) dengan menggunakan IBM SPSS 19 

menunjukkan bahwa Capital  adequacy  ratio  (CAR)  tidak berpengaruh terhadap 

return on assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

Hipotesis ditolak  di karenakan tingkat modal yang sangat mencukupi, namun 

tidak diimbangi dengan managemen piutang yang baik.  Hal ini diperkuat dengan 

buruknya manajemen piutang karena NPL yang  berada pada kriteria bermasalah 

(rata-rata NPL tahun 2011 adalah 7,92% lebih besar dari 5%), selain  itu LDR 

yang berada pada kondisi overlikuid (rata-rata LDR tahun 2011 sebesar 74,84%, 

kurang dari 75% untuk dinyatakan likuid) mengindikasikan bahwa jumlah 

kreditnya kecil dibanding dengan dana yang tersimpan di bank yang tentunya 

akan mengakibatkan jumlah kasnya idle sehingga terdapat indikasi adanya 

pengelolaan modal yang tidak maksimal. 

Kondisi modal yang sangat mencukupi lebih di karenakan adanya 

kepercayaan  masyarakat yang tinggi sebagai  pemilik  dana terhadap bank. 

Kepercayaan tersebut membuat  masyarakat  memiliki  keinginan  yang  lebih  

untuk  menghimpun  dananya  di  bank  yang pada akhirnya bank akan memiliki 
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cukup dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.  Bank dengan CAR yang 

tinggi diharapkan bahwa modal tersebut mampu melindungi kepentingan 

stakeholder lain sebagai pemilik, dalam menghadapi berbagai jenis risiko yang 

dihadapi oleh bank tersebut. Selain untuk menyerap kerugian yang mungkin 

timbul dari kegiatan usaha, modal yang besar juga dapat digunakan untuk 

ekspansi usaha. Namun demikian, tanpa adanya pengelolaan modal yang efektif 

dan efisien, modal yang  besar justru akan menurunkan rentabilitas. 

Kurang maksimal dan buruknya pengelolaan modal yang dimiliki dapat 

menurunkan perolehan laba. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kinerja managemen piutang antara lain dengan cara memastikan apakah tenaga 

account officer memiliki skill yang memadai untuk memanage dan mengontrol 

piutang, mengadakan training untuk analisis kredit, Penerapan reward system 

untuk para account officer dan analis kredit agar  lebih  giat  dalam  menemukan   

calon  debitur  yang  potensial  dan  layak  untuk dibiayai, dll. 

Hasil pengujian hipotesis (H2) ini berlawanan dengan teori yang ada. 

Taswan (2010:166) mengemukakan semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan 

bank tersebut semakin sehat permodalannya. Pemenuhan CAR minimum 8% 

mengindikasikan bank mematuhi regulasi permodalan. Jadi, CAR berpengaruh 

positif terhadap rentabilitas. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ghozali 

(2007), Akhtar, Ali dan Sadaqat (2011) dan Hoffmann (2011)  bahwa CAR 

berpengaruh negatif terhadap rentabilitas. Penelitian  ini berlawanan  dengan  

penelitian yang dilakukan  oleh Werdaningtyas (2002), Astuti (2011), Ponco 



102 
 

 

(2008), dan  Ferdiansyah (2011) yang mendapatkan hasil bahwaCAR berpengaruh 

positif terhadap rentabilitas. Hapsari (2011) dalam penelitiannya justru 

mendapatkan  hasil bahwa bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap rentabilitas. 

3. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Rentabilitas (ROA) 

Hasil pengujian hipotesis (H3) dalam penelitian ini Non performing loan 

(NPL) tidak berpengaruh terhadap return on assets (ROA) pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kabupaten Magelang. Hipotesis ditolak di karenakan rasio NPL yang 

tinggi atau kredit berada pada kriteria bermasalah (tabel 4.5.). Rasio NPL yang 

tinggi terjadi pada LDR yang overlikuid (LDR yang overlikuid menggambarkan 

jumlah kredit yang kecil dibandingkan dana yang tersimpan  di bank), sehingga 

dampaknya tidak signifikan terhadap rentabilitas.  

Rasio NPL yang tinggi pada bank mencerminkan buruknya manajemen 

piutang dalam mengelola risiko kredit yang berakibat pada kredit dalam kondisi 

kurang lancar, diragukan maupun macet sehingga banyaknya piutang yang tak 

tertagih. Pengelolaan kredit yang buruk tentuya akan memperbesar biaya,  baik  

biaya  pencadangan  aktiva  produktif  maupun  biaya  lainnya yang akan 

mengakibatkan keuntungan yang berkurang akibat tidak lancarnya pelunasan 

pokok dan bunga kredit sehingga labanya menurun. 

Hubungan yang negatif antara NPL dengan rentabilitas menurut teori 

disebabkan karena tingginya rasio NPL sama dengan tingginya jumlah kredit 

bermasalah yang sedang dihadapi perbankan. Jika NPL tinggi maka kesempatan 

bank dalam memperoleh laba dari bunga kredit dan pengembalian kredit akan 

hilang. Hilangnya kesempatan memperoleh laba dari kredit yang macet akan 
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mempengaruhi proyeksi keuntungan yang direncanakan sehingga secara langsung 

berpengaruh terhadap rentabilitas karena dengan berkurangnya keuntungan akan 

menyebabkan penurunan rentabilitas. Dalam upayanya menjaga agar nilai NPL 

kurang dari 5% secara operasional hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan 

cara perpanjangan masa pelunasan, memperkecil jumlah angsuran kredit, 

mengurangi tingkat bunga, menambah modal kerja debitur jika dirasa masih 

kurang, penghapusan kredit atau penghapus bukukan kredit apabila kredit 

menurut pertimbangan bank sudah sulit untuk dilakukan proses penagihan, dll. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ponco 

(2008) dan Hapsari (2011) bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap rentabilitas. 

Namun  penelitian  ini berlawanan  dengan  penelitian yang dilakukan  oleh 

Ghozali (2007), dan  Ferdiansyah (2011) yang mendapatkan hasil bahwa NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rentabilitas.  

 

4. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Rentabilitas (ROA) 

Hasil pengujian hipotesis (H4) dengan menggunakan IBM SPSS 19 

menunjukkan bahwa Loan to deposit ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap 

return on assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

Hipotesis ditolak di karenakan nilai LDR yang cenderung rendah (overlikuid), 

padahal untuk meningkatkan rentabilitas diperlukan LDR yang likuid (tabel 4.6.). 

Kondisi nilai LDR yang rendah (overlikuid) mencerminkan bahwa kredit yang di 

salurkan sangat kecil dibandingkan dana yang tersimpan di bank. Hal ini 
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berdampak pada perolehan laba bank, karena kredit yang merupakan bagian dari 

aktiva produktiv tidak di kelola secara maksimal.  

Rasio LDR yang rendah berarti biaya yang digunakan dalam kegiatan 

operasionalnya terutama dalam kegiatan pemberian kredit menjadi semakin kecil 

dibanding dengan dana yang tersimpan di bank, sehingga likuiditas tinggi. Bank 

(BPR) yang mempunyai nilai LDR rendah akan mengalami penurunan 

rentabilitas. Hal tersebut di karenakan terdapat aktiva likuid yang tidak terpakai 

dalam jumlah banyak. Meskipun aktiva likuid  yang tersedia untuk memenuhi 

kewajiban segera kepada nasabah berjumlah banyak, akan tetapi hal tersebut 

justru akan menurunkan perolehan laba karena seharusnya aktiva yang likuid 

dapat digunakan untuk menghasilkan laba yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap rentabilitas yang tinggi. Secara operasional untuk menjadikan LDR 

berada pada posisi likuid antara lain dapat dilakukan dengan cara ekspansi kredit, 

menurunkan tingkat bunga kredit, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 

pada bank lain, dll. 

Hal ini sesuai dengan konsep teori yang diungkapkan oleh Taswan 

(2006:115) yang  mengemukakan bahwa likuiditas pada perusahaan berpengaruh 

terhadap rentabilitas. Menurutnya, sektor kredit (LDR yang tinggi) akan  

memberikan  rentabilitas yang besar bagi bank, namun  penempatan kredit 

mempunyai sifat likuiditas yang rendah, artinya semakin  besar kredit yang 

ditempatkan maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Sebaliknya, 
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semakin kecil kredit yang ditempatkan maka semakin tinggi tingkat likuiditasnya 

dan akan menurunkan rentabilitasnya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan 

(2009) dan Werdaningtyas (2002) bahwa LDR berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap rentabilitas. Penelitian  ini justru berlawanan  dengan  

penelitian yang dilakukan  oleh Astuti (2011), Ponco (2008), Hapsari (2011) dan 

Ferdiansyah (2011) yang mendapatkan hasil bahwa LDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rentabilitas. 

5. Pengaruh Efisiensi Operasional Perusahaan (BOPO) terhadap 

Rentabilitas (ROA) 

 

Hasil pengujian hipotesis (H5) menunjukkan bahwa H5 diterima. Hasil ini 

di karenakan tingginya efisiensi operasional bank atau rasio BOPO rendah (tabel 

4.7.). Efisiensi operasional bank yang tinggi tentunya dapat mendatangkan laba 

yang berdampak pada meningkatnya rentabilitas. Kondisi BOPO yang rendah 

mengindikasikan bahwa bank telah melakukan  dengan  benar operasinya yang 

berhubungan dengan usaha  pokok  bank  (sesuai  dengan  harapan  pihak 

manajemen  dan  pemegang  saham)  serta  menunjukkan bahwa bank telah 

menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna. 

Pengaruh BOPO yang negatif terhadap rentabilitas menunjukkan bahwa 

jika BOPO meningkat maka return on asset (ROA) yang diperoleh menurun atau 

peningkatan biaya operasional bank yang tidak diikuti dengan peningkatan 

pendapatan operasional akan berakibat berkurangnya laba bersih sehingga akan 

menurunkan rentabilitas (ROA). Tingginya biaya yang dikeluarkan dalam 

menghasilkan keuntungan yang dicapai perusahaan akan mengakibatkan 
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rendahnya efisiensi operasional bank dan selanjutnya berpengaruh terhadap 

tingkat rentabilitas yang semakin menurun. Tetapi jika penurunan biaya 

operasional bank diikuti dengan kenaikan pendapatan operasional, maka akan 

mempengaruhi pula kenaikan ROA. Biaya adalah salah satu faktor yang ikut 

menentukan tinggi rendahnya rentabilitas (Simorangkir, 2000:155).  

Hal ini sesuai dengan konsep teori yang diungkapkan oleh Taswan 

(2010:167) yang dalam teorinya mengemukakan bahwa semakin  rendah efisiensi 

operasional maka semakin tidak efisien bank, dengan kata lain, jika biaya 

operasional yang dikeluarkan tinggi maka laba yang diperoleh lebih kecil 

sehingga menyebabkan rentabilitas menurun. Jika biaya operasional yang 

dikeluarkan rendah maka laba yang diperoleh lebih besar sehingga menyebabkan 

rentabilitas meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ponco 

(2008), Nainggolan (2009), dan Ferdiansyah (2011) menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap ROA. Namun penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian Ghozali (2007) yang menemukan adanya 

pengaruh positif antara BOPO dengan rentabilitas (ROA).  

4.3 Keterbatasan  

Sebagaimana penelitian-penelitian yang ada, hasil penelitian ini juga 

memiliki keterbatasan, antara lain: 

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu 

Capital adequacy ratio (CAR) , non performing loan (NPL), loan to deposit 

ratio (LDR), dan efisiensi  operasional  perusahaan (BOPO) serta satu variabel 
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dependen yaitu return on assets (ROA). Keempat variabel independen tersebut 

hanya mampu menjelaskan variabel rentabilitas sebesar 33,30%, dan dari 

keempat variabel independen hanya variabel rasio efisiensi  operasional  

perusahaan (BOPO) yang hipotesisnya diterima. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah 

disajikan dalam bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Capital adequacy ratio (CAR) , non performing loan (NPL), loan to deposit 

ratio (LDR), dan efisiensi  operasional  perusahaan (BOPO) secara simultan 

berpengaruh terhadap return on assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Kabupaten Magelang. Hipotesis diterima. 

2. Capital  adequacy  ratio  (CAR)  tidak berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. Hipotesis 

ditolak di karenakan nilai CAR yang tinggi tidak diimbangi pengelolaan 

modal yang efisien. Hal ini dapat dilihat dari NPL yang tinggi mencerminkan 

buruknya manajemen piutang yang mengakibatkan kredit dalam kondisi 

bermasalah.  

3. Non performing loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. Hipotesis 

ditolak di karenakan kondisi nilai NPL yang tinggi (NPL > 5%). Hal ini 

mengindikasikan kredit mengalami masalah baik itu kurang lancar, diragukan, 

maupun macet sehingga banyak piutang yang tidak tertagih.  

4. Loan to deposit ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. Hipotesis 
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ditolak di karenakan kondisi nilai LDR yang rendah (overlikuid) yang 

mencerminkan bahwa kredit yang di salurkan sangat kecil dibandingkan dana 

yang tersimpan di bank. Hal ini berdampak pada perolehan laba bank, karena 

kredit yang merupakan bagian dari aktiva produktiv tidak di kelola secara 

maksimal. 

5. Efisiensi  operasional  perusahaan (BOPO) berpengaruh terhadap return on 

assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magelang. 

Hipotesis diterima. 

5.2 Saran 

Saran berdasarkan simpulan dan pembahasan yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada manajemen BPR, hendaknya mampu mempertahankan kecukupan 

modal kerjanya (CAR) agar tinggi atau stabil, minimum 8% sesuai regulasi 

permodalan dan mengimbanginya dengan managemen piutang yang baik. 

Secara operasional dapat dilakukan antara lain dengan cara memastikan 

apakah tenaga account officer memiliki skill yang memadai untuk memanage 

dan mengontrol piutang, mengadakan training untuk analisis kredit, Penerapan 

reward system untuk para account officer dan analis kredit agar  lebih  giat  

dalam  menemukan   calon  debitur  yang  potensial  dan  layak  untuk 

dibiayai, dll. 

2. Diharapkan perusahaan perbankan mampu menurunkan dan menjaga Non 

performing loan (NPL) pada kondisi yang sehat (NPL < 5%). Secara 

operasional hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan 
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masa pelunasan, memperkecil jumlah angsuran kredit, mengurangi tingkat 

bunga, menambah modal kerja debitur jika dirasa masih kurang, penghapusan 

kredit atau penghapus bukukan kredit apabila kredit menurut pertimbangan 

bank sudah sulit untuk dilakukan proses penagihan, dll. 

3. Diharapkan perusahaan perbankan mampu menjaga likuiditas bank (LDR) 

pada kondisi yang likuid. Secara operasional hal tersebut dapat dilakukan 

antara lain dengan cara ekspansi kredit, menurunkan tingkat bunga kredit, 

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain, dll. 

4. Kepada manajemen BPR, hendaknya perlu mengambil langkah untuk terus 

menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional yang 

dapat dilakukan  dengan cara memvalidasi setiap biaya yang hendak 

dikeluarkan bank, apakah perlu dikeluarkan atau tidak. Hal tersebut perlu 

ditinjau karena efisiensi operasional mempengaruhi tinggi rendahnya 

rentabilitas yang dicapai. 

5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah faktor-faktor yang 

mempengaruhi rentabilitas seperti size dan leverage serta menambah periode 

dan memperluas sampel penelitian sehingga akan meningkatkan keakuratan 

data dan akan diperoleh hasil yang lebih representatif. 
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Lampiran 1 

TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 

No. Nama Bank 
CAR 

(X1) 

NPL 

(X2) 

LDR 

(X3) 

BOPO 

(X4) 

ROA 

(Y) 

1 PD. BPR BKK Muntilan Tw I  38.79 8.09 62.73 82.6 1.54 

2 PD. BPR BKK Muntilan Tw II  36.45 5.33 65.03 82.74 0.35 

3 PD. BPR BKK Muntilan Tw III  34.42 5.98 60.69 83.61 1.39 

4 PD. BPR BKK Muntilan Tw IV  34.65 4.84 61.35 82.35 2.27 

5 PT. BPR Niji Tw I 33.35 13.16 74.7 85.68 -0.4 

6 PT. BPR Niji Tw II 30.11 10.43 89.15 85.79 -0.47 

7 PT. BPR Niji Tw III 26.52 9.75 85.75 85 1.97 

8 PT. BPR Niji Tw IV 29.96 8.62 71.6 79.96 4.38 

9 PT. BPR Dwiartha Sagriya Tw I 10.33 6.31 90 82.91 3.6 

10 PT. BPR Dwiartha Sagriya Tw II 11.08 5.89 85.2 83.77 4.3 

11 PT. BPR Dwiartha Sagriya Tw III 11.83 6.49 77.5 83.56 3.6 

12 PT. BPR Dwiartha Sagriya Tw IV 13.59 6.68 73.93 81 5.18 

13 PT. BPR Artha Mertoyudan Tw I 27.57 0.78 46.55 66.7 5.04 

14 PT. BPR Artha Mertoyudan Tw II 18.03 0.92 50.42 68.87 5.19 

15 PT. BPR Artha Mertoyudan Tw III 26.12 1.04 52.19 66.64 5.59 

16 PT. BPR Artha Mertoyudan Tw IV 12.32 1.3 59.46 69.53 5.32 

17 PT. BPR Artha Sambhara Tw I 16.9 10.53 72.71 72 1.4 

18 PT. BPR Artha Sambhara Tw II 12.39 7 87.15 72.36 2.7 

19 PT. BPR Artha Sambhara Tw III 14.61 4.42 79.07 72.77 4.04 

20 PT. BPR Artha Sambhara Tw IV 16.74 2.68 71.36 75.53 4.78 

21 PT. BPR Danarakyat  Sentosa Tw I 16.24 12.88 99.56 80.27 1.15 

22 PT. BPR Danarakyat  Sentosa Tw II 15.11 13.43 98.6 85.12 1.34 

23 PT. BPR Danarakyat  Sentosa Tw III 15 12.6 98.5 88.27 1.77 

24 PT. BPR Danarakyat  Sentosa Tw IV 15.24 15.9 88.4 85.46 2.91 

25 PT. BPR Hidup Arthagraha Tw I 12.92 2.44 64.14 92.3 1.42 

26 PT. BPR Hidup Arthagraha Tw II 12.06 2.32 66.2 91.42 1.29 
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27 PT. BPR Hidup Arthagraha Tw III 11.34 2.14 66.05 89 1.48 

28 PT. BPR Hidup Arthagraha Tw IV 11.24 1.62 68.52 87.7 1.75 

29 PT. BPR Kembang Parama Tw I 14.54 18.44 74.92 81.58 2.36 

30 PT. BPR Kembang Parama Tw II 11.83 14.78 83.58 80.6 2.14 

31 PT. BPR Kembang Parama Tw III 13.72 13.77 83.97 80 2.87 

32 PT. BPR Kembang Parama Tw IV 14.13 12.69 81.7 79.53 3.56 

33 PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo Tw I 17.36 5.39 81.05 86.64 0.92 

34 PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo Tw II 20.51 5.09 90.45 88.64 2.79 

35 PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo Tw III 14.36 4.57 70.17 87.38 2.49 

36 PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo Tw IV 16.64 2.78 79.63 87.98 3.29 

37 PT. BPR Mulyo Lumintu Tw I 20.5 8.86 65.6 62.5 2.34 

38 PT. BPR Mulyo Lumintu Tw II 21.3 9.25 64.79 67.53 3.93 

39 PT. BPR Mulyo Lumintu Tw III 22.1 9.59 72.99 69.43 5.62 

40 PT. BPR Mulyo Lumintu Tw IV 20.48 7.73 68.12 72.32 6.78 

41 PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera Tw I 30.85 13.74 79.93 80.27 4.29 

42 PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera Tw II 29.29 16.18 75.91 79.32 4.08 

43 PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera Tw III 30.29 13.52 79.45 79.64 4.31 

44 PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera Tw IV 29.52 8.9 82.86 78.3 4.06 
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Lampiran  2 

Data Return on Assets (ROA) BPR di Kabupaten Magelang Tahun 2011 

 

Nama BPR 
ROA (%) 

Rata-rata Kriteria 

Tw I Tw II Tw III Tw IV 

PD. BPR BKK Muntilan  1.54 0.35 1.39 2.27 1.3875 Rendabel 

PT. BPR Niji  -0.4 -0.47 1.97 4.38 1.37 Rendabel 

PT. BPR Dwiartha Sagriya  3.6 4.3 3.6 5.18 4.17 Sangat Rendabel 

PT. BPR Artha Mertoyudan  5.04 5.19 5.59 5.32 5.285 Sangat Rendabel 

PT. BPR Artha Sambhara 1.4 2.7 4.04 4.78 3.23 Sangat Rendabel 

PT. BPR Danarakyat  Sentosa  1.15 1.34 1.77 2.91 1.7925 Sangat Rendabel 

PT. BPR Hidup Arthagraha  1.42 1.29 1.48 1.75 1.485 Rendabel 

PT. BPR Kembang Parama 2.36 2.14 2.87 3.56 2.7325 Sangat Rendabel 

PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo  0.92 2.79 2.49 3.29 2.3725 Sangat Rendabel 

PT. BPR Mulyo Lumintu  2.34 3.93 5.62 6.78 4.6675 Sangat Rendabel 

PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera  4.29 4.08 4.31 4.06 4.185 Sangat Rendabel 
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Lampiran 3 

    Data Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR di Kabupaten Magelang Tahun 

2011 

 

 

Nama BPR 
CAR (%) Rata-

rata 
Kriteria 

Tw I Tw II Tw III Tw IV 

PD. BPR BKK Muntilan  38.79 36.45 34.42 34.65 36.08 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Niji  33.35 30.11 26.52 29.96 29.98 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Dwiartha Sagriya  10.33 11.08 11.83 13.59 11.71 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Artha Mertoyudan  27.57 18.03 26.12 12.32 21.01 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Artha Sambhara 16.9 12.39 14.61 16.74 15.16 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Danarakyat  Sentosa  16.24 15.11 15 15.24 15.4 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Hidup Arthagraha  12.92 12.06 11.34 11.24 11.89 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Kembang Parama 14.54 11.83 13.72 14.13 13.55 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Lumbung Artha 

Muntilanindo  

17.36 20.51 14.36 16.64 17.22 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Mulyo Lumintu  20.5 21.3 22.1 20.48 21.09 Modal Sangat Mencukupi 

PT. BPR Prima Mertoyudan 

Sejahtera  

30.85 29.29 30.29 29.52 29.98 Modal Sangat Mencukupi 
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Lampiran 4 

    Data Non Performing Loan (NPL) BPR di Kabupaten Magelang Tahun 

2011 

 

Nama BPR 
NPL (%) 

Rata-rata Kriteria 
Tw I Tw II Tw III Tw IV 

PD. BPR BKK Muntilan  8.09 5.33 5.98 4.84 6.06 Bermasalah 

PT. BPR Niji  13.16 10.43 9.75 8.62 10.49 Bermasalah 

PT. BPR Dwiartha Sagriya  6.31 5.89 6.49 6.68 6.34 Bermasalah 

PT. BPR Artha Mertoyudan  0.78 0.92 1.04 1.3 1.01 Tidak Bermasalah 

PT. BPR Artha Sambhara 10.53 7 4.42 2.68 6.16 Bermasalah 

PT. BPR Danarakyat  Sentosa  12.88 13.43 12.6 15.9 13.70 Bermasalah 

PT. BPR Hidup Arthagraha  2.44 2.32 2.14 1.62 2.13 Tidak Bermasalah 

PT. BPR Kembang Parama 18.44 14.78 13.77 12.69 14.92 Bermasalah 

PT. BPR Lumbung Artha 

Muntilanindo  

5.39 5.09 4.57 2.78    4.46 Tidak Bermasalah 

PT. BPR Mulyo Lumintu  8.86 9.25 9.59 7.73 8.86 Bermasalah 

PT. BPR Prima Mertoyudan 

Sejahtera  

13.74 16.18 13.52 8.9 13.1 Bermasalah 
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Lampiran 5 

Data Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR di Kabupaten Magelang Tahun 2011 

 

Nama BPR 
LDR(%) Rata-

rata 
Kriteria 

Tw I Tw II Tw III Tw IV 

PD. BPR BKK Muntilan  62.73 65.03 60.69 61.35 62.45 Overlikuid  

PT. BPR Niji  74.7 89.15 85.75 71.6 80.3 Likuid 

PT. BPR Dwiartha Sagriya  90 85.2 77.5 73.93 81.6575 Likuid 

PT. BPR Artha Mertoyudan  46.55 50.42 59.46 50.71 49.9675 Overlikuid  

PT. BPR Artha Sambhara 72.71 87.15 79.07 71.36 77.5725 Overlikuid  

PT. BPR Danarakyat  Sentosa  99.56 98.6 98.5 88.4 96.265 Cukup Likuid 

PT. BPR Hidup Arthagraha  64.14 66.2 66.05 68.52 66.2275 Overlikuid  

PT. BPR Kembang Parama 74.92 83.58 83.97 81.7 81.0425 Likuid 

PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo  81.05 90.45 70.17 79.63 80.325 Likuid 

PT. BPR Mulyo Lumintu  65.6 64.79 72.99 68.12 67.875 Overlikuid  

PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera  79.93 75.91 79.45 82.86 79.5375 Likuid 
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Lampiran 6 

 

Data BOPO BPR di Kabupaten Magelang Tahun 2011 

 

Nama BPR 
BOPO(%) Rata-

rata 
Kriteria 

Tw I Tw II Tw III Tw IV 

PD. BPR BKK Muntilan  82.6 82.74 83.61 82.35 82.825 Sangat Efisien 

PT. BPR Niji  85.68 85.79 85 79.96 84.1075 Sangat Efisien 

PT. BPR Dwiartha Sagriya  82.91 83.77 83.56 81 82.81 Sangat Efisien 

PT. BPR Artha Mertoyudan  66.7 68.87 66.64 69.53 67.935 Sangat Efisien 

PT. BPR Artha Sambhara 72 72.36 72.77 75.53 73.165 Sangat Efisien 

PT. BPR Danarakyat  Sentosa  80.27 85.12 88.27 85.46 84.78 Sangat Efisien 

PT. BPR Hidup Arthagraha  92.3 91.42 89 87.7 90.105 Cukup Efisien 

PT. BPR Kembang Parama 81.58 80.6 80 79.53 80.4275 Sangat Efisien 

PT. BPR Lumbung Artha Muntilanindo  86.64 88.64 87.38 87.98 87.66 Sangat Efisien 

PT. BPR Mulyo Lumintu  62.5 67.53 69.43 72.32 67.945 Sangat Efisien 

PT. BPR Prima Mertoyudan Sejahtera  80.27 79.32 79.64 78.3 79.3825 Sangat Efisien 
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Lampiran  7 

 

     Deskripsi Data Hasil Penelitian 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 44 10.33 38.79 20.5977 8.29330 

NPL 44 .78 18.44 7.9223 4.80242 

LDR 44 46.55 99.56 74.8382 12.84026 

BOPO 44 62.50 92.30 80.1039 7.41691 

ROA 44 -.47 6.78 2.9707 1.70654 

Valid N (listwise) 44     
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Lampiran  8 

 

Ouput Uji Asumsi Klasik 

  Hasil Uji Normalitas Data 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.32724060 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .045 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .547 

Asymp. Sig. (2-tailed) .926 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

CAR -.210 -.317 -.289 .691 1.448 

NPL -.202 -.012 -.010 .280 3.567 

LDR -.173 -.028 -.024 .223 4.482 

BOPO -.374 -.396 -.373 .724 1.381 

a. Dependent Variable: ABS 
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Uji Heteroskesdatisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.146 .099  -1.466 .151 

CAR .069 .166 .066 .417 .679 

NPL .096 .137 .113 .702 .487 

LDR .059 .145 .065 .406 .687 

BOPO -.047 .133 -.055 -.349 .729 

a. Dependent Variable: ABS 
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Lampiran  9 

 

Output Regresi Berganda 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .629a .395 .333 1.39364 1.422 

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, NPL, LDR 

b. Dependent Variable: ROA 

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1.707 4 .427 3.245 .022
a
 

Residual 5.128 39 .131   

Total 6.835 43    

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, NPL, LDR 

b. Dependent Variable: ROA 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 240.723 88.480  2.721 .010 

CAR -6.668 3.198 -.348 -2.085 . 289 

NPL -.035 .471 -.019 -.074 .941 

LDR -7.694 44.505 -.051 -.173 .864 

BOPO -139.579 51.889 -.439 -2.690 .010 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 

 

 

 


