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Industri Perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi 
sebagai Financial Intermediary. Tren umum kompetisi dalam perbankan adalah 
mengecek pengambilan resiko dengan modal yang memadai dan merubah jaminan 
deposito untuk memperkenalkan resiko dasar dari sistem. Pengelolaan bank 
mempunyai dua tujuan  yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. 
Terjadi persaingan antara Bank Domestik  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Size terhadap profitabilitas (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), 
terhadap profitabilitas (ROA) antara bank domestik di Indonesia. 

Jenis dan sumber data yaitu data sekunder pada laporan keuangan 
perbankan di Indonesia publikasi Bank Indonesia yang terdiri dari neraca 
keuangan dan laporan rugi laba. Populasi adalah seluruh bank domestik di 
Indonesia yang beroperasi antara periode tahun 2006 dengan jumlah 112 dan 
penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 88 bank, dimana 88 bank 
tersebut terdiri dari 77 bank domestik. Dengan menggunakan metode random 
sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan Nilai adjusted R2=0,810 variasi 
profitabilitas (ROA) dapat dijelaskan oleh variasi keempat variable independen 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), size dan BOPO. 
Pada bank domestik variabel independen CAR, LDR, size dan BOPO secara 
simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada bank domestik. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik uji t : CAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas bank domestik. LDR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas bank domestik. Size berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas bank domesti. BOPO berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas bank domestik. Terdapat perbedaan signifikan 
antara bank domestik dalam hal pengaruh CAR, LDR, Size, BOPO terhadap 
profitabilitas 

 

 

 




