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 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, 
dengan meningkatkan profitabilitas, maka bank akan mampu menghadapi persaingan 
atau dapat berkompetisi. Besar profitabilitas dipengaruhi oleh permodalan bank, 
dalam hal ini kecukupan modal atau CAR. LDR merupakan ukuran likuiditas dan 
tingkat efisiensi operasional yang dicapai bank dengan indikator BOPO. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat CAR, LDR 
dan BOPO terhadap besarnya ROA baik secara simultan maupun secara parsial. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah 26 bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ) dengan aspek yang diteliti yaitu rasio keuangan triwulan tahun 2004. 
Sampel dalam penelitian diambil dengan purposive sampling, dan dari 26 bank yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 22 bank. Variabel penelitian ada empat 
yaitu CAR, LDR dan BOPO sebagai variabel bebas dan profitabilitas (ROA) sebagai 
variabel terikat. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan browsing. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat 
bantu program SPSS. 
 Hasil penelitian secara simultan menunjukkan ada pengaruh yang signifikan 
antara CAR, LDR dan BOPO terhadap ROA. Secara parsial antara besarnya CAR, 
LDR, dan BOPO akan berpengaruh secara masing-masing terhadap ROA. Dari 
persamaan regresi berganda dapat diketahui adanya pengaruh  besarnya CAR dan 
LDR yang sifatnya positif dan besar BOPO yang sifatnya negatif. Besar sumbangan 
yang CAR, LDR dan BOPO terhadap ROA adalah sebesar 55,6% dan sisanya 44,4% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

Saran yang dapat diberikan adalah: 1) bagi bank-bank yang terdaftar di BEJ 
hendaknya dapat meningkatkan nilai CAR misal dengan menambah setoran modal 
pemilik atau revaluasi aktiva tetap agar kepercayaan masyarakat meningkat sehingga 
laba yang dihasilkan tinggi, 2) berusaha menjaga nilai LDR pada level yang optimal 
dengan memperhatikan batas yang ditentukan dan memperhatikan cara penanaman 
kredit dengan prinsip prudential, 3) menekan biaya operasional dan meningkatkan 
pendapatan operasional dan 4) untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 
mempertimbangkan ukuran perusahaan, kondisi ekonomi serta menambah jumlah 
rasio keuangan dan data laporan keuangan. 
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