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ABSTRAK 

 
 

Amiratul Azizah, 2007. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit 
Ratio, dan Return On Assets Terhadap Perubahan Laba (Studi Empiris: Pada 
Perusahaan Perbankan Yang Listed Di BEJ. 72 halaman 
 
Kata Kunci: CAR, LDR, ROA dan Perubahan Laba 

Perubahan laba pada perusahaan perbankan merupakan salah satu kinerja 
perusahaan yang menjadi pusat perhatian para investor. Para investor dalam 
menilai perusahaan tidak hanya melihat laba yang dihasilkan dalam satu periode 
melainkan terus memantau perubahan laba dari tahun ke tahun. Salah satu cara 
memprediksi perubahan laba adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan 
diantaranya adalah CAR, LDR, dan ROA. Permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah adakah pengaruh CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan 
laba satu tahun kedepan pada perusahaan perbankan yang listed di BEJ secara 
parsial maupun simultan. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 
pengaruh CAR, LDR dan ROA terhadap perubahan laba satu tahun kedepan pada 
perusahaan perbankan yang listed di BEJ secara parsial maupun simultan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang listed di 
BEJ periode 2003-2006 yang berjumlah 21 perusahaan. Ada empat variabel yang 
dikaji dalam penelitian ini yaitu: CAR, LDR, ROA, dan Perubahan Laba. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat 
bantu program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan hanya CAR, dan ROA berpengaruh positif 
terhadap perubahan laba yaitu sebesar 5,24% dan 14,14%. Sedangkan LDR tidak 
berpengaruh terhadap perubahan laba. Secara simultan menunjukkan CAR, LDR, 
dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba satu 
tahun kedepan sebesar 15,9%. 

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah (1) 
Perubahan laba dari tahun ketahun merupakan cerminan dari kinerja perusahaan, 
maka dari itu investor dan manajer hendaknya mempertimbangkan informasi yang 
terkait dengan kinerja keuangan perusahaan terutama CAR dan ROA. CAR dan 
ROA merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi perubahan 
laba sehingga efisiensi biaya pada aktivitas operasional bank mampu 
meningkatkan laba bank pada periode berikutnya. (1) Bagi investor (nasabah) 
bank lebih memperhatikan efisiensi dari manajemen bank dalam menjalankan 
aktivitas operasionalnya karena biaya operasi yang rendah dan pendapatan operasi 
yang tinggi mampu meningkatkan laba pada tahun mendatang. (2) Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 
laba. Jadi pengembangan penelitian selanjutnya, agar memasukkan perhitungan 
unsur kredit bermasalah dan kredit macet dalam pembukuan bank.   
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gejolak ekonomi yang selalu mengalami perubahan telah 

mempengaruhi kegiatan dan kinerja perusahaan, baik perusahaan kecil 

maupun besar. Oleh karena itu perusahaan harus memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia seefisien dan seefektif mungkin sehingga lebih berguna dan 

dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Salah satu 

faktor yang mencerminkan kinerja suatu perusahaan adalah laporan keuangan 

yang harus dibuat oleh pihak manajemen secara teratur.  

Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai perantara keuangan, selain itu bank juga sebagai lembaga yang 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Landasan kegiatan usaha bank adalah 

kepercayaan dari nasabah, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam 

operasinya lebih banyak menggunakan dana dari masyarakat dibanding 

dengan modal sendiri dari pemilik atau pemegang saham, oleh karena itu 

pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian 

rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan modal yang memadai, dengan 

kondisi yang demikian maka kinerja keuangan bank dapat dikatakan baik 

(Sumarta, 2000:50).  
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Alasan dipilihnya perusahaan perbankan sebagai objek penelitian 

adalah bahwa perbankan merupakan cerminan dari kepercayaan investor 

kepada stabilitas makro dan sistem perbankan di suatu negara. Meningkatnya 

harga saham perbankan di Indonesia menunjukkan harapan besar investor 

kepada berlanjutnya pertumbuhan kredit dan stabilitas ekonomi makro negara 

ini. Sedangkan alasan dipilihnya laba perusahaan yang diproksi melalui 

Earning Before Tax (EBT) sebagai variabel dependen dengan alasan untuk 

menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode 

yang dianalisis. Alasan yang lain bahwa kinerja perusahaan dari sisi 

manajemen mengharapkan laba yang tinggi karena semakin tinggi laba 

perusahaan semakin flexible perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

operasional perusahaan. Bila laba perusahaan tinggi maka manajemen 

mempunyai dua pertimbangan apakah tidak membagikan deviden atau dengan 

membagikan deviden. Bila tidak membagi deviden maka laba ditahan untuk 

periode berikutnya besar sehingga kas untuk periode berikutnya bertambah 

sedangkan bila perusahaan mengambil kebijakan untuk membagikan deviden 

dengan harapan agar mendapatkan investor baru untuk menambah modal 

perusahaan. 

Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian perusahaan 

adalah laporan keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan 

dasar penilaian kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan perusahaan 

merupakan salah satu alat untuk memperkirakan atau mengetahui kinerja 
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perusahaan. Apabila kinerja perusahaan publik meningkat nilai perusahaan 

akan semakin tinggi.  

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses 

akuntansi yang disajikan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-

informasi yang disajikan didalamnya dapat membantu berbagai pihak (intern 

maupun ekstern) dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2000: 30) tujuan 

pelaporan keuangan adalah bahwa pelaporan keuangan harus memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditur, dan pemakai lainnya, saat 

ini maupun potensial (masa mendatang), untuk pembuatan keputusan 

investasi, kredit dan investasi semacam lainnya. Sehingga informasi akuntansi 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan yang rasional dalam praktik bisnis. Untuk itu laporan keuangan 

harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha 

perusahaan pada saat tertentu secara wajar. Statement of Financial Accounting 

Concepts (SFAC) No. 2 Qualitative Characteristikcs of Accounting 

Information dalam Warsidi, (2000) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik 

kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar tujuan pelaporan 

keuangan tercapai adalah prediksi. 

Merujuk pada pendapat Hanafi dan Halim (2000:30) serta pernyataan 

dalam SFAC maka informasi akuntansi seperti yang tercantum dalam 

pelaporan keuangan dapat digunakan oleh investor maupun kreditur sekarang 

dan potensial dalam memprediksi penerimaan dari deviden dan bunga di masa 



 4

yang akan datang. Besarnya deviden yang akan diterima investor tergantung 

dari besarnya laba yang akan diterima perusahaan pada masa yang akan 

datang, karena deviden merupakan bagian keuntungan (laba) perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Maka dari itu, prediksi perubahan laba 

menjadi sangat penting bagi seorang investor. 

Salah satu informasi dari laporan keuangan yang sering diperhatikan 

adalah laba. Laba bisa menjelaskan kinerja perusahaan selama satu periode di 

masa lalu. Informasi ini tidak saja ingin diketahui oleh manajer tetapi juga 

investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemerintah dan 

bank. Data laba periode tertentu bersama-sama dengan data keuangan lainnya 

kemudian dievaluasi perkembangannya untuk dibandingkan dengan data 

sebelumnya. Namun demikian, manajer, investor dan pemakai lain juga ingin 

mengetahui kinerja perusahaan di masa depan, misalnya satu atau dua tahun 

ke depan. 

Bagi investor informasi laba masa depan bisa mempengaruhi 

keputusan investasi mereka. Investor tentu mengharapkan laba perusahaan di 

masa depan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jika perusahaan tidak bisa 

memenuhi harapan investor, ada kemungkinan investor akan melakukan 

divestasi. Calon investorpun mengharapkan hal yang serupa. Sebelum 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, investor akan 

mempertimbangkan prospek perusahaan di masa depan. 

Bagi manajemen perusahaan, prediksi laba satu tahun ke depan 

merupakan bagian dari rencana bisnis tahunan perusahaan. Prediksi tersebut 
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kemudian dibandingkan dengan laba aktual sehingga diperoleh selisih lebih 

atau selisih kurang. Perbedaan inilah yang nantinya menjadi perhatian 

manajemen di dalam evaluasi tahunan. 

Dalam Statement of Financial Accounting Concepts no. 1 (1992) 

mengenai informasi laba, disebutkan bahwa informasi laba berfungsi untuk 

menilai kinerja manajemen, membantu memperkirakan kemampuan laba 

dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam 

meminjam atau dalam investasi. 

Laba merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang 

memiliki berbagai kegunaan. Laba pada umumnya dipakai sebagai suatu dasar 

pengambilan keputusan investasi, dan prediksi untuk meramalkan perubahan 

laba yang akan datang. Investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke 

dalam perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi 

sehingga laba yang diperoleh jadi tinggi pula. Laba yang diperoleh perusahaan 

untuk tahun yang akan datang tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya suatu 

prediksi perubahan laba. Perubahan laba akan berpengaruh terhadap keputusan 

investasi para investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya 

kedalam perusahaan. Dan laba sebagai indikator untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan yaitu 

melalui perbandingan secara horisontal. Perubahan kenaikan atau penurunan 

itu akan mempengaruhi kebijakan keuangan untuk kegiatan selanjutnya, 

seperti kebijakan mengenai deviden, pembayaran utang, penyisihan, investasi, 

dan menjaga kelangsungan kegiatan perusahaan. 
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Laba menurut Muljono (1999:95) merupakan kelebihan hasil (revenue) 

dari biaya seluruh pos pendapatan (gain) dan rugi dari biaya tidak termasuk 

bunga, pajak dan bagi hasil. Perubahan laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk 

mendatangkan perubahan laba. Dalam akuntansi, perbandingan tersebut 

memiliki dua tahap proses pengukuran secara fundamental yaitu pengakuan 

pendapatan sesuai dengan prinsip realisasi dan pengakuan biaya. 

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya, dilakukan dalam laporan 

perubahan laba rugi. Penyajian informasi perubahan laba melalui laporan 

tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting dibanding dengan 

pengukuran kinerja yang mendasarkan pada gambaran meningkatnya atau 

menurunnya modal bersih. Lebih lanjut informasi perubahan laba juga dapat 

digunakan untuk memprediksi pertumbuhan perubahan laba di masa 

mendatang. 

Di Indonesia terdapat beberapa penelitian mengenai studi terhadap 

analisa rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba diantaranya 

Machfoedz (1994) dan Nur Fadjrih Asyik dan Sulistyo (2000). Sedangkan 

studi mengenai analisa rasio keuangan dalam memprediksi laba pertumbuhan 

laba diantaranya pada industri perbankan dilakukan oleh Zainuddin dan 

Jogiyanto (1999), dan Bahtiar Usman (2003). Machfoedz (1994) 

menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan 

diatur oleh pemerintah untuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara). 

Perusahaan swasta secara sukarela mengikuti peraturan tersebut dengan cara 
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melaporkan beberapa rasio keuangan yang sama sebagai tambahan dari 

laporan keuangan yang dilaporkan. Machfoedz (1994) menunjukkan likuiditas 

jangka pendek (short term liqudity) terdiri dari cash to current liability, cash 

flow to current liability, quick asset to current liability dan current asset to 

current liability. Secara teoritis keempat rasio likuiditas tersebut merupakan 

rasio keuangan yang terbaik dalam memprediksi laba satu tahun mendatang 

(Machfoedz, 1994). Namun dari hasil penelitian Mahfoedz (1994) terbukti 

hanya cash flow to current liability (CFCL) yang signifikan untuk 

memprediksi laba satu tahun mendatang. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan Zainuddin dan Jogiyanto 

(1999) menguji kegunaan rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

yang berdasarkan pada rasio CAMEL. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ, penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara individu rasio keuangan yang terdiri dari capital (termasuk 

CAR), assets, earning (termasuk ROA), dan liquidity (termasuk LDR) tidak 

signifikan dalam memprediksi perubahan laba. Akan tetapi pada tingkat 

construct rasio keuangan CAMEL signifikan dalam memprediksi perubahan 

laba. 

Usman, Bahtiar (2003) dalam penelitiannya menunjukkan pengaruh 

rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba pada bank-bank di 

Indonesia, dimana rasio-rasio yang digunakan adalah: Quick Ratio, Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin 

(NPM), Biaya Operasional terhadap Pandapatan Operasional (BOPO), Return 
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on Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Leverage Multiplier, Credit 

Risk Ratio (CRR) dan Deposit Risk Ratio (DRR). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Quick Ratio, Return on Asset (ROA), Leverage 

Multiplier dan Deposit Risk Ratio (DRR) merupakan variabel yang tepat 

digunakan untuk memprediksikan laba perusahaan pada masa yang akan 

datang. Sedangkan BOPO, LDR, OPM, NPM, CAR, dan CRR mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap laba pada tahun mendatang. Sementara Asyik, 

Nur Fadjrih dan Sulistyo (2000) penelitiannya menunjukkan bahwa rasio-rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan antara 

lain: (1) Deviden Payout to Sales Ratio (DIV/NI); (2) Sales to Total Asset 

Ratio (S/TA); (3) Net Income to Sales (NIS); (4) Market to Book Ratio; (5) 

Return on Asset (ROA); dan (6) Debt to TotaL Asset (DTA).  

Untuk dapat menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan 

dengan tujuan dan kepentingan pemakainya telah dikembangkan teknik 

analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah 

satu teknik tersebut yang popular diaplikasikan dalam praktik bisnis adalah 

analisa rasio keuangan. Menurut Kasmir (2004:263), rasio keuangan bank 

yang dianggap penting dapat diketahui dengan tiga rasio yaitu rasio 

solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas. 

Solvabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utang baik utang 

jangka panjang maupun utang jangka pendek. Berdasarkan teori struktur 

modal menunjukkan penggunaan hutang akan meningkatkan tambahan laba 
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operasi perusahaan Karena pengembalian dari dana ini melebihi bunga yang 

harus dibayar, yang berarti meningkatkan keuntungan bagi investor dan 

perusahaan yaitu labanya akan mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank dalam 

menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian rasio ini mempunyai hubungan 

yang positif terhadap perubahan laba. Dalam dunia perbankan rasio 

solvabilitas sama dengan rasio permodalan, yang dapat dihitung dengan 

Capital Adequacy Ratio (selanjutnya disingkat CAR). 

Likuiditas merupakan indikator yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajibannya (simpanan 

masyarakat) yang harus segera dipenuhi. Perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya dengan tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan likuid. Dalam dunia perbankan rasio likuiditas dapat diketahui 

dengan Loan to Deposit Ratio (selanjutnya disingkat LDR). Rasio LDR 

merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang 

diterima oleh bank yang bersangkutan. Besarnya LDR akan berpengaruh 

terhadap laba melalui penciptaan kredit. LDR yang tinggi mengindikasikan 

adanya penanaman dana dari pihak ketiga yang besar ke dalam bentuk kredit. 

Kredit yang besar akan meningkatkan laba. Pertumbuhan likuiditas 

berlawanan arah dengan pertumbuhan laba yaitu jika pertumbuhan likuiditas 

menunjukkan adanya peningkatan dana yang mengaggur sehingga dapat 

menyebabkan pertumbuhan laba satu tahun kedepan akan menurun (Zainuddin 

dan Jogiyanto, 1999:80). 
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Rentabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan 

dalam memperoleh laba, atau dengan kata lain rentabilitas merupakan rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Rentabilitas dalam dunia perbankan dapat dihitung dengan Return on Assets 

(selanjutnya disingkat ROA). ROA mempunyai hubungan yang positif 

terhadap perubahan laba (Hasibuan, 2004:100). 

Membaiknya (CAR, LDR, ROA) akan meningkatkan perolehan laba 

perusahaan perbankan, sehingga dapat diprediksikan perubahan laba pun akan 

meningkat. Namun dalam praktik yang sesungguhnya tidak semua teori 

tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 

di bawah ini: 

     Tabel 1.1 Data CAR, LDR, ROA dan Perubahan Laba (dalam persen) 

No Nama Bank Tahun CAR LDR ROA Per. 
Laba 

1 Bank Buana Indonesia 2003 14,15 37,66 2,23 -10,66 
  2004 13,89 50,63 2,52 29,27 
  2005 17,19 67,24 3,08 19,25 
  2006 23,50 62,20 2,72 -7,06 
2 Bank Internasional Indonesia 2003 51,32 32,44 -2,55 1,15 
  2004 38,73 37,48 -1,95   4,15 
  2005 20,43 55,06 0,42 -130,91 
  2006 16,16 67,34 0,96 139,94

(Sumber : Indonesia Capital Market Directory) 

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa PT. Bank Internasional Indonesia 

mempunyai nilai CAR yang mengalami penurunan pada tahun 2005 ke tahun 

2006 yaitu sebesar 20,43% ke 16,16%, namun perubahan laba yang dialami 

justru mengalami kenaikan dari -130,91% pada tahun 2005 dan naik menjadi 

139,94% pada tahun 2006. Hal ini berbeda dengan PT. Bank Buana Indonesia 
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nilai CAR mengalami kenaikan pada tahun 2005 ke tahun 2006, yaitu sebesar  

17,19% naik menjadi 23,50% namun laba yang diperoleh justru mengalami 

penurunan sebesar 19,25% pada tahun 2005 turun menjadi -7,06% pada tahun 

2006. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu bahwa 

semakin tinggi nilai CAR maka laba yang diperolehpun akan semakin tinggi, 

sehingga perubahan labapun meningkat. 

Dari Tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa PT Bank Internasional 

Indonesia  mempunyai LDR yang makin meningkat pada tahun 2003-2004, 

namun perubahan laba yang terjadi justru mengalami kenaikan. Hal yang sama 

juga terjadi pada PT Bank Buana Indonesia pada tahun 2003-2004. Hal ini 

tentu saja tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa semakin tinggi nilai LDR 

maka laba yang diperoleh akan turun sehingga perubahan labapun akan 

mengalami penurunan. 

Selain itu dari Tabel dapat dilihat juga bahwa PT Bank Internasioanal  

Indonesia mempunyai ROA yang makin meningkat dari tahun 2004-2005 

yaitu sebesar -1,95% pada tahun 2004 naik menjadi 0,42% pada tahun 2005, 

namun perubahan laba justru mengalami penurunan yang cukup signifikan 

sebesar 4,15% pada tahun 2004 turun menjadi -130,91% pada tahun 2005. Hal 

yang sama juga terjadi pada PT. Bank Buana Indonesia dengan ROA yang 

naik dari tahun 2004-2005. Sebesar 2,52% naik menjadi 3,08%, namun 

perubahan laba justru mengalami penurunan dari 29,27% pada tahun 2004 

turun menjadi 19,25%, pada tahun 2005. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan 

teori yang ada bahwa semakin tinggi nilai ROA maka laba yang diperoleh 
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akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya sehingga perubahan labapun akan 

meningkat. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat ditunjukkan hasil 

yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda, bahkan 

diantaranya kontradiktif terhadap yang lainnya. Hal ini tentunya menarik 

perhatian penulis ditambah lagi adanya fenomena ketidaksesuaian antara teori 

yang ada dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maka dari itu penelitian ini 

dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris 

mengenai rasio keuangan (CAR, LDR dan ROA) dalam memprediksikan 

perubahan laba. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh CAR terhadap perubahan laba satu tahun ke depan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ? 

2. Adakah pengaruh LDR terhadap perubahan laba satu tahun ke depan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ? 

3. Adakah pengaruh ROA terhadap perubahan laba satu tahun ke depan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ? 

4. Adakah pengaruh CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ secara 

simultan? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

A. Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

2. Untuk menganalisis pengaruh LDR terhadap perubahan laba satu tahun 

ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

4. Untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, dan ROA terhadap 

perubahan laba satu tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEJ secara simultan. 

B. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni 

manfaat akademis maupun praktis. 

a. Dari segi teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan 

bermanfaat untuk: 

1) Bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan 

dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh. 

2) Bagi civitas akademika dapat menambah informasi sumbangan 

pemikiran dan bahan kajian penelitian. 
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b. Kepentingan praktis hasil penelitian ini, bisa dipandang bermanfaat: 

1) Bagi manajemen perusahaan perbankan di Bursa Efek Jakarta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi manajemen perbankan sebagai bahan acuan dalam 

peramalan laba serta usaha penyempurnaan dari peningkatan 

kinerja manajemen perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. 

2) Bagi investor yang berkepentingan untuk menginvestasikan 

dananya di perusahaan dapat menentukan atau memilih perusahaan 

perbankan mana yang mempunyai rasio keuangan yang baik, 

sehingga akan mengurangi risiko kerugian dan menghasilkan “rate 

of return” yang baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Perubahan Laba  

Income dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) diterjemahkan dengan 

istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan income (penghasilan) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 

suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva 

atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal (IAI, 2002:70).  

Menurut Chariri dan Ghozali (2001:302), laba merupakan perbedaan 

pendapatan yang direalisasi, transaksi yang terjadi selama satu periode dengan 

biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan menurut 

Harahap (2001:267), laba adalah perbedaan antara realisasi penghasilan yang 

berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu. Dengan demikian, 

dapat diambil kesimpulan bahwa laba adalah perbedaan antara pendapatan 

(revenue) yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Sedangkan dalam 

penelitian ini, laba yang dimaksud laba sebelum pajak. 

Laba adalah informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka 

ini penting untuk: (1) Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan 

pajak yang akan diterima Negara, (2) Untuk menghitung deviden yang akan 
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dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan, (3) Untuk 

menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi dan 

pengambilan keputusan, (4) Untuk menjadi dasar dalam peramalan laba 

maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, (5) 

Untuk menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi, (7) Untuk 

menilai prestasi atau kinerja perusahaan/segmen perusahaan/devisi, (8) 

Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada 

Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada mereka (Harahap, 2001:263). 

Laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban 

(termasuk penyesuaian pemeliharaan modal jika ada) dikurangi pada 

penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya 

merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara 

pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk 

mendatangkan laba. 

Investor merupakan salah satu pemakai eksternal utama laporan 

perusahaan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai seberapa 

menguntungkan suatu perusahaan dalam kaitannya dengan investasi di 

perusahaan. Penilaian tingkat keuntungan investasi oleh investor didasarkan 

oleh kinerja keuangan perusahaan yang menurut Dwiatmini dan Nurkholis 

(2001) dan Khajar (2005), dapat dilihat dari tingkat perubahan laba yang 

diperoleh dari tahun ke tahun. Para investor dalam menilai perusahaan tidak 

hanya melihat laba yang dihasilkan dalam satu periode melainkan terus 

memantau perubahan laba dari tahun ke tahun.  
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Perubahan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba 

pertahun. Indikator perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laba sebelum pajak, tidak termasuk item extra ordinary dan 

discontinued operation. Penggunaan laba sebelum pajak sebagai indikator 

perubahan laba dimaksudkan untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif 

pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. Alasan mengeluarkan item 

extra ordinary dan discontinued operation dari laba sebelum pajak adalah 

untuk menghilangkan elemen yang mungkin meningkatkan perubahan laba 

yang mungkin tidak akan timbul dalam periode yang lainnya (Zainuddin dan 

Jogiyanto, 1999). Untuk mengetahui perubahan laba yang terjadi pada 

perusahaan akan digunakan rumus sebagai berikut: 

1

1

−

−−
=Δ

n

nn
n Y

YY
Y

 

Dimana: 

nYΔ  = perubahan laba tahun ke-n 

Y  = laba sebelum pajak 

n  = tahun ke-n 

(Zainuddin dan Jogiyanto, 1999:67) 

Analisis laporan keuangan yang berupa analisis rasio sangat 

dibutuhkan terutama di pasar modal. Informasi yang akan datang dalam 

bentuk prediksi umumnya menjadi perhatian para calon investor dalam 

pembuatan keputusan investasi. Para investor sangat berkepentingan dengan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan prediksi perubahan 

laba menurut Harianto dan Sudomo (2001:180-185) sebagai berikut: 

1. Periode waktu, adalah pembuatan peramalan perubahan laba dengan 
realisasi yang dicapai. Semakin pendek interval waktu, akan semakin 
akurat ramalan tersebut. 

2. Besaran perusahaan, hal ini disebabkan besaran perusahaan karena skala 
ekonomi yang berbeda-beda. Skala ekonomi yang tinggi menyebabkan 
perusahaan dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. 
Tingkat biaya rendah merupakan unsur untuk mencapai laba yang 
diinginkan sesuai standar yang dituangkan dalam bentuk ramalan. 
Sehubungan dengan itu, skala ekonomi yang tinggi menyebabkan biaya 
informasi untuk membuat ramalan menjadi turun. Sehingga perusahaan 
yang mempunyai skala ekonomi yang tinggi bisa membuat ramalan yang 
tepat karena dimungkinkan mempunyai data dan informasi yang lengkap. 
Perusahaan yang besar mempunyai kemampuan tinggi untuk menjamin 
prospek bisnis dimasa yang akan datang, jumlah aset (sumber daya) yang 
besar bisa membuat manajemen dan semua komponen dalam perusahaan 
percaya diri dan bekerja lebih giat untuk mencapai laba yang 
diprediksikan. Kemudian besarnya modal yang dimiliki perusahaan juga 
dapat menentukan kelengkapan dan ketepatan informasi yang diperlukan 
untuk peramalan.  

3. Umur perusahaan, manajemen perusahaan yang relatif muda diperkirakan 
kurang berpengalaman sehingga tidak cukup mampu menentukan 
ketepatan ramalan perubahan laba. 

4. Kredibilitas penjamin emisi, penjamin emisi mempunyai peranan kunci 
dalam setiap emisi efek melalui pasar modal. Dengan demikian integritas 
penjamin emisi mempunyai hubungan positif dengan ketepatan informasi 
ramalan laba di dalam protestus. Penjamin emisi akan berhati-hati untuk 
menjaga kredibilitasnya karena penjamin emisi ingin memberikan hasil 
yang maksimal kepada para pemakai. 

5. Integritas auditor, faktor ini mempunyai dampak signifikan terhadap 
laporan keuangan, termasuk ramalan perubahan laba. Oleh karena itu 
auditor harus menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan telah 
sesuai dengan pedoman penyajian laporan keuangan. 

6. Tingkat leverage, salah satu kewajiban manajer adalah mengatur risiko. 
Jadi manajer melakukan apa saja untuk mengurangi risiko. Tingkat 
leverage merupakan salah satu hal yang mencerminkan risiko. Helfert 
(1997:97), menggunakan rasio-rasio hutang terhadap kapitalisasi (investasi 
modal), hutang terhadap aktiva, hutang terhadap ekuitas untuk mengukur 
risiko pemberi pinjaman dalam hubungannya dengan tingkat aktiva yang 
menjadi jaminan. Risiko tingkat leverage dapat tercermin dari likuiditas 
yang dimiliki. Jadi manajer memperhatikan aspek ini dalam melakukan 
peramalan laba. 
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7. Premium saham, apabila ramalan perubahan laba terlalu pesimistis, 
investor akan membuat harga saham tinggi sehingga premiumnya menjadi 
besar. Sebaliknya jika ramalan laba optimistis, investor akan membuat 
harga saham rendah sehingga premiumnya kecil. 

 
Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu waktu 

(periode tertentu) akan melaporkan kegiatan keuangannya. Tujuan dari 

melaporkan keuangan ini manurut Hanafi dan Halim (2000:30), adalah 

memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditor dan pemakai 

lainnya saat ini maupun potensial (masa mendatang), untuk pembuatan 

keputusan investasi, kredit dan investasi semacam lainnya. Sedangkan tujuan 

yang lebih spesifik adalah memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah, waktu ketidakpastian (yang 

berarti resiko) penerimaan kas yang berkaitan. Laporan keuangan juga 

memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh bank (kinerja 

bank) dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang 

dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Laporan keuangan bank juga 

memberikan gambaran tentang arus kas suatu bank yang tergambar dalam 

laporan arus kas (Kasmir, 2003:239). 

Pada umumnya ada tiga bentuk laporan keuangan yang pokok yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan 

perubahan modal. Laporan-laporan tersebut pada dasarnya ingin melaporkan 

kegiatan-kegiatan perusahaan seperti kegiatan investasi, kegiatan pendanaan 

dan kegiatan opersional sekaligus mengevaluasi keberhasilan strategi 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 
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Menurut SAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan yang 

disajikan oleh suatu perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan pada 

periode tertentu bertujuan, antara lain; (1) Memberikan informasi tentang 

posisi keuangan bank yang menyangkut harta bank, kewajiban bank serta 

modal bank pada periode tertentu; (2) Memberikan informasi yang 

menyangkut laba rugi suatu bank pada periode tertentu; (3) Memberikan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan 

yang disajikan suatu bank; (4) Memberikan informasi tentang performance 

suatu bank (Fuad dan Rustam, 2005:17). 

Seperti perusahaan pada umumnya, bank dalam pelaporan 

keuangannya menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat baik untuk 

pihak internal maupun pemakai eksternal. Menurut Kasmir, (2004:241) pihak-

pihak yang berkepentingan dalam mengetahui hasil interpretasi laporan 

keuangan bank antara lain: 

1. Pemegang saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus pemilik bank, kepentingan terhadap 

laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan kinerja bank, yaitu 

kemampuan dalam menciptakan laba dan menggambarkan asset yang 

dimiliki, memberikan gambaran berapa jumlah deviden yang akan 

diterima, dan untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan 

kepercayaan yang diberikan. 
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2. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah 

maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang 

bersangkutan, menilai kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan 

moneter yang ditetapkan, dan menilai sejauh mana peranan perbankan 

dalam mengembangkan sektor-sektor industri tertentu. 

3. Manajemen 

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. 

Ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari pertumbuhan laba yang 

diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimiliki. 

4. Karyawan 

Bagi karyawan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi 

keuangan bank yang sebenarnya sehingga mereka paham tentang kinerja 

mereka. 

5. Masyarakat luas 

Dengan adanya laporan keuangan, pemilik dana (masyarakat luas) dapat 

mengetahui kondisi bank yang bersangkutan, sehingga masih tetap 

mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak. 

Pada dasarnya pihak-pihak di atas berkepentingan terhadap laporan 

keuangan adalah untuk mengetahui informasi laba yang merupakan komponen 

laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja 
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manajemen. Selain itu di dalam laba terkandung potensi informasi yang sangat 

penting baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Menurut Munawir (2002:6-8) laporan keuangan bersifat historis serta 

menyeluruh dan sebagai suatu progress report laporan keuangan terdiri dari 

data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara: Fakta yang telah 

dicatat (recorded fact), Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam 

akuntansi (accounting convention and postulate), Pendapat pribadi (personal 

judgement).  

Fakta yang telah dicatat (recorded fact), berarti bahwa laporan 

keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah 

uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, 

jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap 

yang dimiliki perusahaan. 

Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi 

(accounting convention and postulate), berarti data yang dicatat itu didasarkan 

pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-

prinsip akuntansi yang lazim (General Accepted Accounting Principles), hal 

ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (expediensi) atau 

keseragaman. 

Pendapat pribadi (personal judgement), maksudnya walaupun 

pencatatan transaksi telah ditetapkan yang sudah menjadi standart praktik 

pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar 



 23

tersebut bergantung dari pada akuntan atau manajemen perusahaan yang 

bersangkutan. 

 
Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut di atas, 

bahwa laporan keuangan itu mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 

(1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final; (2) Laporan keuangan 

menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersih pasti dan tepat, 

tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin 

berbeda atau berubah-ubah; (3) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil 

pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau 

tanggal yang lalu, di mana daya beli (purchasing power) uang terebut semakin 

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume 

penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 

mencerminkan unit yang dijual semakin besar; dan (4) Laporan keuangan 

tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi 

atau keadaan keuangan perusahaan Karena faktor-faktor tersebut tidak dapat 

dinyatakan dengan satuan uang atau dikwantisir (Munawir, 2002:9-10). 

 
Menurut Fuad dan Rustam (2005:18), laporan keuangan dapat diterima 

oleh pihak-pihak tertentu, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini : (1) 

Relevan, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan data yang ada 

kaitannya dengan transaksi yang dilakukan, (2) Jelas dan dapat dimengerti, 
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laporan keuangan yang disajikan harus jelas dan dapat dimengerti oleh 

pemakai laporan keuangan, (3) Dapat diuji kebenarannya, laporan keuangan 

yang disajikan datanya dapat diuji kebenarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan, (4) Netral, laporan yang disajikan harus bersifat 

netral artinya dapat dipergunakan oleh semua pihak, (5) Tepat waktu, laporan 

yang disajikan harus memiliki waktu pelaporan atau periode pelaporan yang 

jelas, (6) Dapat diperbandingkan, laporan keuangan yang disajikan dapat 

diperbandingkan dengan laporan-laporan sebelumnya, sebagai landasan untuk 

mengikuti perkembangan dari hasil yang dicapai, dan (7) Lengkap, laporan 

keuangan yang disajikan harus lengkap yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima informasi keuangan.  

Analisa rasio adalah salah suatu cara pemrosesan dan 

penginterpretasian informasi akuntansi yang dinyatakan dalam artian relatif 

maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu 

dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. Menurut Munawir, 

(2002:64) rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila 

angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standar. Sedangkan menurut Riyanto (1998:329), rasio 

keuangan adalah alat yang dinyatakan dalam aritmathical term yang dapat 
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digunakan untuk menjelaskan hubungan dua data, bila dihubungkan dengan 

masalah keuangan maka data tersebut adalah hubungan matematik antara pos 

keuangan dengan pos yang lainnya atau jumlah-jumlah di neraca dengan 

jumlah-jumlah di laporan laba rugi atau sebaliknya, maka yang timbul adalah 

rasio keuangan.  

Perbankan merupakan bisnis jasa yang tergolong dalam industri 

kepercayaan dan mempunyai rasio-rasio keuangan yang khas. Analisis rasio 

keuangan banyak digunakan oleh calon investor. Sebenarnya analisis ini 

didasarkan pada hubungan antar pos dalam laporan keuangan perusahaan yang 

akan mencerminkan keadaan keuangan serta hasil dari operasional 

perusahaan. Analisa laporan keuangan maka dapat digunakan untuk 

membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang dalam 

perusahaan yang sama. Jika rasio keuangan diurutkan dalam beberapa periode 

tahun analisis dapat mempelajari komposisi perubahan dan menentukan 

apakah terdapat perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Rasio-rasio keuangan perbankan yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan perbankan adalah rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan 

rasio rentabilitas. 

Menurut Kasmir (2004:263), rasio keuangan bank yang dianggap 

penting dapat diketahui dengan tiga rasio yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, 

dan rentabilitas. 

Rasio sovabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya baik utang 
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jangka panjang maupun utang jangka pendek. Dalam perbankan, rasio 

solvabilitas biasa disebut Bank Capital. Fungsi dari Bank capital ini menurut 

(Muljono, 1995:103) adalah :(1) Sebagai ukuran kemampuan bank untuk 

menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, (2) Sebagai 

sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai 

batas-batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari 

hutang penjualan aset yang tidak terpakai dan lain-lain, (3) Sebagai alat 

pengukur besar kecilnya kekayaaan bank atau kekayaan yang dimiliki oleh 

para pemegang sahamnya. Rasio solvabilitas sangat diperlukan Karena modal 

merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

mengembangkan usahanya dan menopang risiko kerugian yang timbul dari 

penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung risiko serta 

untuk membiayai penanaman dalam aktiva lainnya. Penilaian rasio solvabilitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio 

Capital Adequcy Ratio (CAR). 

Rasio likuiditas menggambarkan likuiditas bank yang bersangkutan 

yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban utang-utangnya, 

membayar kembali semua depositonya, serta memenuhi permintaan kredit 

yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Menurut (Muljono, 1995:79) bank 

dikatakan liquid apabila: (1) Bank tersebut mempunyai cash assets sebesar 

kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi liquiditasnya. (2) Bank 

tersebut memiliki cash assets yang lebih kecil dari butir satu diatas, tetapi 

yang bersangkutan juga mempunyai assets lain yang dapat dicairkan sewaktu-
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waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. (3) Bank tersebut 

mempunyai kemampuan untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai 

bentuk hutang. Sedangkan penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua 

macam rasio, yaitu: (1) Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap 

aktivitas lancar, (2) Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. 

Dalam penelitian ini hanya akan digunakan rasio antara kredit terhadap dana 

yang diterima oleh bank atau Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Rasio Rentabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memperoleh laba, atau dengan kata lain rentabilitas 

merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Analisa terhadap rasio ini dimaksudkan untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini unsur rentabilitas bank didasarkan pada 

rasio laba terhadap total asset atau Return on Assets (ROA). 

 

2.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan 

bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di 

dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Menurut 

Kasmir (2004:278), CAR merupakan perbandingan antara equity capital 

dengan total loans dan securities. 

CAR = %100×
+ SecuritiesTotalLoans

talEquityCapi  
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Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP tanggal 31 Mei 

2004, CAR merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR). 

 CAR = %100×
ATMR
Modal  

Sedangkan menurut Muljono (1995:112), CAR merupakan 

perbandingan antara equity capital dikurangi fixed assets dengan total loans 

dan securities. 

CAR = %100×
+
−

SecuritiesTotalLoans
sFixedAssettalEquityCapi  

Menurut Kasmir (2004:257-258), modal bank terdiri dari modal inti 

dan modal pelengkap: 

a. Modal inti, modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan 

yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah 

diperhitungkan laba. Secara rinci modal inti dapat berupa: (1) Modal 

disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya; (2) 

Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat 

harga saham yang melebihi nilai nominalnya; (3) Modal sumbangan, yaitu 

modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih 

antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual; 

(4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba 

yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak dan mendapat persetujuan 

rapat umum pamegang saham/rapat anggota sesuai dengan ketentuan 

pendirian/anggaran dasar masing-masing bank; (5) Cadangan tujuan, yaitu 
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bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu 

dan  telah mendapat persetujuan RUPS/Rapat Anggota; (6) Laba yang 

ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS 

atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan; (7) Laba tahun lalu, 

yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan 

pajak dan belum ditetapkan pengunaannya oleh RUPS atau rapat angota; 

(8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku 

berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. 

b. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang 

dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman 

subordinasi. 

Secara rinci sebagai berikut: 

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

dari Dirjen Pajak. 

2) Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang 

dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud 

untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari 

tidak diterimanya kembali sebagian dari keseluruhan aktiva produktif. 

3) Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau 

warkat yang memiliki sifat seperti modal. 
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4) Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: (a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi 

pinjaman, (b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank 

Indonesia, (c) Tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah 

disetor penuh, (d) Minimal berjangka waktu 5 tahun, (e) Pelunasan 

sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia 

dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat, (f) Hak 

tagihnya jika terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman 

yang ada (kedudukannya sama dengan modal). 

Total Loans, merupakan jumlah kredit yang diberikan bank kepada 

pihak ketiga dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa setelah 

dikurangi penyisihan penghapusan. Securities/Surat Berharga, adalah surat 

pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif 

dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, 

dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang 

(Taswan, 2002:41). 

Menurut Widjanarto (2003:165), bahwa posisi CAR suatu bank 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) Kemampuan 

bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. 

Selain itu menurut Widjanarto (2003:167), posisi CAR dapat 

ditingkatkan atau diperbaiki dengan: (1) Memperkecil komitmen pinjaman 
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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 devisa 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. 

Rasio CAR menunjukkan kemampuan dari modal untuk menutup 

kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada 

investasi surat-surat berharga. CAR adalah rasio keuangan yang memberikan 

indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai (adequate) untuk 

menutup risiko kerugian akan mengurangi modal. CAR menurut standar BIS 

(Bank for International Settlements) minimum sebesar 8%, jika kurang dari itu 

maka akan dikenakan sanksi oleh Bank Sentral (Hasibuan, 2004:65). 

 

2.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang 
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menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang 

digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) 

nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio 

yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya 

(loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap 

untuk dipinjamkan (Latumaerissa, 1999:23). 

LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang 

digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk 

kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu 

sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya 

penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau 

simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin 

besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. 

Menurut Kasmir, (2004:272) rasio LDR merupakan rasio 

perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

%100×
+

=
EquityitTotalDepos

TotalLoansLDR  

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP tanggal 31 Mei 

2004, LDR merupakan perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak Ketiga 

(DPK). 

 LDR = %100×
DPK

Kredit  
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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, 2000:118). Sebagian 

praktisi perbankan menyepkati bahwa batas aman dari LDR suatu bank adalah 

sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut 

Kasmir (2003:272), batas aman untuk LDR menurut peraturan pemerintah 

adalah maksimum 110%. 

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. 

 

2.4 Return on Assets (ROA) 

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka 

semakin efesien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba 

yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat 

kembalian yang semakin tinggi. Menurut Hasibuan (2001:100), ROA adalah 

perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (earning before tax / EBT) selama 12 
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bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, atau 

dihitung dengan rumus: 

ROA = %100×
Totalasset
NetIncome  

Menurut Kasmir (2004:281),  ROA merupakan perbandingan antara 

operating income dengan total assets. 

%100×=
sTotalAsset

ncomeOperatingIROA  

Sedangkan menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP 

tanggal 31 Mei 2004, ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum 

pajak dengan rata-rata total asset. 

 ROA = %100×
sTotalAsset

mPajakLabaSebelu  

Net Income (EBT) adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam periode 

berjalan sebelum dikurangi pajak 

Total assets merupakan komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, 

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. 

Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio 

ini sangat penting, mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk 

mempertahankan arus sumber-sumber modal bank (Siamat, 1993:50). Dalam 

hal ini profitabilitas yang diukur adalah profitabilitas perbankan yang 

mencerminkan tingkat efisiensi usaha perbankan. Biasanya apabila 
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profitabilitas tinggi akan mencerminkan laba yang tinggi dan ini akan 

mempengaruhi pertumbuhan laba bank tersebut. 

Menurut Muljono dalam Enderayanti (2005:29), perubahan rasio ini 

dapat disebabkan antara lain: (1) Lebih banyak asset yang digunakan, hingga 

menambah operating income dalam skala yang lebih besar, (2) Adanya 

kemampuan manajemen untuk mengalihkan portofolio/surat berharga kejenis 

yang menghasilkan income yang lebih tinggi, (3) Adanya kenaikan tingkat 

bunga secara umum, dan (4) Adanya pemanfaatan asset-asset yang semula 

tidak produktif menjadi asset produktif. 

Dalam penelitian, penilaian unsur ini didasarkan pada rasio laba 

terhadap total asset (Return on Assets). ROA merupakan rasio keuangan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memeperoleh keuntungan 

(laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin lebih baik 

pula posisi bank terebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2000:120). 

Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memeberikan score 

maksimal 100 (sehat apabila bank memiliki ROA sebesar > 1,50% (Hasibuan, 

2001:101). 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

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 
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masyarakat, dan lain-lain. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi 

perolehan laba perusahaan. Perusahaan dinilai mengalami peningkatan atau 

penurunan yaitu dengan melihat perubahan laba yang dialami dari tahun 

ketahun. 

Menurut Kasmir (2004:263), rasio keuangan bank yang dianggap 

penting dapat diketahui dengan tiga rasio yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, 

dan rentabilitas. Ketiga aspek tersebut masing-masing dapat dihitung CAR, 

LDR dan ROA. Untuk mengetahui perubahan laba yang terjadi pada 

perusahaan perbankan, dapat digunakan analisis rasio keuangan dengan 

menggunakan rasio CAMEL (Zainuddin dan Jogiyanto, 1999). Dalam 

penelitian ini akan digunakan CAR, ROA dan LDR dimana masing-masing 

rasio tersebut digunakan untuk menilai aspek solvabilitas (permodalan), aspek 

likuiditas, dan aspek rentabilitas. 

CAR merupakan rasio keuangan untuk mengukur permodalan 

(Kasmir, 2003:27). Pada dasarnya semakin tinggi CAR maka akan semakin 

tinggi pula laba yang akan diterima perusahaan sehingga berpengaruh 

terhadap perubahan laba, karena bank yang mempunyai CAR yang tinggi 

berarti bank tersebut mempunyai modal yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan usahanya, dan cukup pula menanggung risiko apabila bank tersebut 

dilikuidasi. Dengan kondisi seperti itu, yaitu dengan modal yang cukup maka 

suatu bank akan dapat membiayai produk jasanya yang banyak pula dan 

secara otomatis juga akan meningkatkan keuntungan bank. Dengan demikian 
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semakin tinggi CAR juga dapat menggambarkan bahwa bank tersebut 

semakin solvabel (Tadi, 2005:34). 

LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan. Tinggi rendahnya LDR juga dapat mempengaruhi perubahan 

laba perusahaan perbankan, dari aspek likuiditas, LDR yang tinggi akan 

berdampak pada likuiditas bank yang semakin rendah. Apabila hal tersebut 

terjadi yaitu LDR yang tinggi akan menyebabkan likuiditas bank menjadi 

rendah, maka hal tersebut akan berdampak pada hilangnya kepercayaan 

konsumen atau nasabah pada perusahaan bank tersebut, kalau 

masyarakat/konsumen sudah tidak percaya kepada bank tersebut, maka dana 

yang diserap dari masyarakat akan berkurang, dengan dana yang kurang maka 

perusahaan dalam membiayai produk jasa akan terganggu sehingga secara 

otomatis keuntungan bank akan berkurang. Dengan laba yang berkurang maka 

dapat diprediksikan perubahan laba akan mengalami penurunan. Sebaliknya 

LDR yang rendah menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam 

menyalurkan kredit. Kemudian dari aspek profitabilitas, LDR yang tinggi akan 

membawa perusahaan ke tingkat profitabilitas yang tinggi. Karena dengan 

LDR yang tinggi, berarti bank tersebut telah menjalankan fungsinya dengan 

maksimal yaitu menyalurkan dananya kepada masyarakat. Dengan LDR yang 

tinggi akan diperoleh pendapatan bunga yang tinggi pula, asalkan (NPL) non 

perfoming loans rendah (<5%). NPL merupakan persentase antara kredit 

bermasalah dengan jumlah kredit yang disalurkan. Dengan kondisi tersebut 
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maka tingkat profitabilitas bank juga akan baik. Tingginya profitabilitas dapat 

menggambarkan tingginya keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Maka 

hal tersebut yang akan mempengaruhi tingkat perubahan laba perusahaan. 

Namun dari dua aspek tersebut pada umumnya LDR lebih sering digunakan 

sebagai tolak ukur likuiditas daripada profitabilitas bank. 

ROA merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset, yang berarti 

efisiensi manajemen dapat menciptakan laba perusahaan (Hanafi dan Halim, 

1995:85). Tinggi rendahnya ROA juga akan mempengaruhi perubahan laba. 

ROA yang tinggi berarti rasio rentabilitas juga tinggi, dengan tingginya 

rentabilitas berarti perusahaan sukses dalam menghasilkan laba, dengan 

pencapaian laba yang tinggi itulah investor dapat mengharapkan keuntungan 

yang berasal dari deviden. Dan sebaliknya, ROA yang rendah berarti 

rentabilitas perusahaan juga rendah, dengan rendahnya rentabilitas berarti 

perusahaan kurang sukses dalam menghasilkan laba yang berarti perubahan 

laba mengalami penurunan. 
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Ringkasan penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

tercakup pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian JudulPenelitian Hasil Temuan 

1 Usman, 

Bahtiar 

(2003) 

Dependen: prediksi 

perubahan laba 

Independen: Quick 

Ratio, LDR, OPM, 

BOPO, NIM, NPM, 

Leverage, CRR, 

DRR dan CAR 

Analisis Ratio 

Keuangan 

Dalam 

Memprediksi 

Perubahan Laba 

pada Bank-Bank 

Di Indonesia 

Semua variabel 

yang digunakan 

kecuali OPM 

mampu 

memprediksi laba 

satu tahun 

mendatang. 

2 Asyik, Nur 

Fadjrih 

dan 

Sulistyo  

(2000) 

Dependen: Prediksi 

laba 

Independen: 

DIV/NI, S/TA, 

LTD/TA, NIS dan 

INPPE/TU 

Kemampuan 

Rasio Keuangan 

dalam 

Memprediksi 

Laba (Penetapan 

Rasio Keuangan 

sebagai 

Discriminator) 

DIV/NI, S/TA, 

LTD/TA, dan NIS 

merupakan 

diskriminator 

terkait dalam 

memprediksi laba 

sedangkan 

INPPE/TU relatif 

lebih kecil dalam 

memprediksi laba. 

3 Zainuddin 

dan 

Jogiyanto 

(1999) 

Dependen: Prediksi 

pertumbuhan laba 

Independen: Rasio 

keuangan yang 

terdiri dari CAMEL  

Manfaat Rasio 

Keuangan dalam 

Memprediksi 

Pertumbuhan 

Laba (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Secara 

keseluruhan rasio 

keuangan capital, 

assets, earning, 

dan liquidity 

signifikan dalam 

memprediksi 
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Perbankan yang 

Terdaftar di 

BEJ) 

pertumbuhan laba 

perusahaan 

perbankan untuk 

periode satu tahun 

kedepan. 

4 Machfoedz 

(1994) 

Dependen: Laba  

Independen: CFCL, 

NWTLFA, GPS, 

OIS, NIS, QAI, 

OITL, NWS, CLI, 

NINW, NITL, 

CCNW, NWTL 

Financial Ratio 

Analysis and 

The Prediction 

of Earning 

Changes in 

Indonesia 

Variabel yang 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap laba 

adalah CFCL, 

NWTLFA, GPS, 

QAI, NINW, 

NITL, dan 

CLNW. 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kerangka berpikir 

dengan bagan sebagai berikut: 

  

                         
 
                           
                                      
                          
                                                        

                                                                                                                                                                 

                                                              

CAR (X1)       

ROA (X2)       

LDR (X3)       

Perubahan Laba (Y) 
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2.6 Hipotesis 

Dengan mengacu pada latar belakang, perumusan masalah, tinjauan 

teoritis serta kerangka berpikir maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah :  

H1:  Ada pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

H2:  Ada pengaruh yang signifikan antara LDR terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

H3:  Ada pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap perubahan laba satu 

tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. 

H4: Ada pengaruh yang signifikan antara CAR, LDR, dan ROA terhadap 

perubahan laba satu tahun ke depan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEJ secara simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go 

public dan terdaftar di BEJ dari tahun 2003 sampai dengan 2006 yang 

berjumlah 26 perusahaan. 

Sampel  dalam penelitian ini adalah sampel populasi yang diambil 

dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan representasi dari populasi sampel yang ada. Kriteria dalam 

pengambilan sampel tersebut adalah: 

1. Perusahaan perbankan yang go public dan listing di Bursa Efek Jakarta 

dari tahun 2003 sampai dengan 2006. 

2. Mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

secara kontinu dari tahun 2003 sampai dengan 2006. 

3. Tidak dilikuidasi atau delisting pada tahun penelitian. 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

ditampilkan dalam tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah Akumulasi 

1 Perusahaan perbankan yang go public 

dan listing di Bursa Efek Jakarta dari 

tahun 2003 sampai dengan 2006. 

 

26 26 

2 Mengeluarkan laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik secara 

kontinu dari tahun 2003 sampai dengan 

2006. 

 

(2) 24 

3 Tidak dilikuidasi atau delisting pada 

tahun penelitian. 

 

(3) 21 

 Jumlah sampel total selama periode 

pengamatan 

21 X 4 84 Perusahaan 

 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh perusahaan yang terpilih 

sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan (masing-masing 

empat tahun penelitian). Sedangkan sisanya sebanyak 5 perusahaan tidak 

memenuhi kriteria pengambilan sampel yang ditentukan. Karena jumlah 

sampel tidak memenuhi jumlah sampel minimal ( )30=n , dalam pengolahan 

data digunakan metode polling dimana  yang dugunakan perkalian antara 

jumlah bank (21 bank) dengan periode pengamatan (4 tahun) sehingga jumlah 

pengamatan yang digunakan menjadi 84 bank. Untuk pengolahan data  

menggunakan SPSS 10.5. 

n
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Data perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 

Data Perusahaan Sampel 

No Kode Nama Emiten 

1 ANKB PT. Bank Artha Niaga Kencana, Tbk 

2 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

3 BBIA PT. Bank Buana Indonesia, Tbk 

4 BABP PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

5 BBCA PT. Bank Central Asia, Tbk 

6 BCIC PT. Bank CIC Internasional, Tbk 

7 BDMN PT. Bank Danamon, Tbk 

8 BEKS PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk 

9 BNII PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk 

10 BKSW PT. Bank Kesawan, Tbk 

11 LPBN PT. Bank Lippo, Tbk 

12 MAYA PT. Bank Mayapada, Tbk 

13 MEGA PT. Bank Mega, Tbk 

14 BBNI PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 

15 BNGA PT. Bank Niaga, Tbk 

16 NISP PT. Bank NISP, Tbk 

17 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

18 PNBN PT. Bank Pan Indonesia, Tbk 

19 BNLI PT. Bank Permata, Tbk 

20 BSWD PT. Bank Swadesi, Tbk 

21 BVIC PT. Bank Victoria Internasional, Tbk 

Sumber: Data Sekunder yang diolah 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi, sedangkan gejala 

adalah objek penelitian (Arikunto, 2002: 97). Variabel yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan Laba (Y) 

Perubahan laba merupakan kenaikan laba atau penurunan laba pertahun. 

Indikator perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba 

sebelum pajak, tidak termasuk item extra ordinary dan discontinued 

operation. Penggunaan laba sebelum pajak sebagai indikator perubahan 

laba dimaksudkan untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak 

yang berbeda antar periode yang dianalisis. Alasan mengeluarkan item 

extra ordinary dan discontinued operation dari laba sebelum pajak adalah 

untuk menghilangkan elemen yang mungkin meningkatkan perubahan laba 

yang mungkin tidak akan timbul dalam periode yang lainnya (Zainuddin 

dan Jogiyanto, 1999). Perubahan laba dalam penelitian ini sebagai variabel 

terikat. Perhitungan perubahan laba dengan rumus: 

100
1

1 X
Y

YY
Y

n

nn
n

−

−−
=Δ  

Dimana : 

nYΔ  = perubahan laba tahun ke-n 

Y    = laba sebelum pajak 

n    = tahun ke-n 

(Zainuddin dan Jogiyanto, 1999:67) 
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2. CAR (X1) 

CAR digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menutup kemungkinan kerugian dalam aktivitas 

perkreditan dan perdagangan surat berharga. CAR dalam penelitian ini 

sebagai variabel bebas (X1). CAR dapat dihitung dengan rumus: 

%100x
SecuritiesTotalLoans

talEquityCapiCAR
+

=  

(Kasmir, 2004:278) 

3. LDR (X2) 

LDR merupakan rasio keuangan perusahaan bank yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. LDR digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pihak bank dalam membayar kembali kewajiban deposan dengan 

bersumber dari penarikan kembali kredit yang diberikan kepada debitur. 

LDR dalam penelitian ini sebagai variabel bebas (X2). Besarnya LDR 

dapat dihitung dengan rumus: 

%100x
EquityitTotalDepos

TotalLoansLDR
+

=  

(Kasmir, 2004: 272) 

4. ROA (X3) 

ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

aspek earning atau profitabilitas. ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan 

berdasarkan aktiva yang dikuasi. ROA dalam penelitian ini sebagai 

variabel bebas (X3). Besarnya ROA dapat dihitung dengan rumus: 
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%100x
sTotalAsset

NetIncomeROA =
 

(Hasibuan, 2001:100) 

Definisi Operasional Variabel 

Secara garis besar definisi operasional variabel digambarkan pada 

tabel 3.3 sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Definisi Opersional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Pengukur 

1 CAR rasio keuangan yang 

memberikan indikasi 

apakah permodalan 

yang ada telah 

memadai (adequate) 

untuk menutup risiko 

kerugian atas aktiva 

produktif karena 

setiap kerugian akan 

mengurangi modal. 

 

 

%100x
SecuritiesTotalLoans

talEquityCapiCAR
+

=

 

Rasio 

2 LDR rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah 

kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan 

jumlah dana 

masyarakat dan modal 

sendiri yang 

digunakan. 

 

%100x
EquityitTotalDepos

TotalLoansLDR
+

=

 

Rasio 
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3 ROA rasio keuangan untuk 

mengukur kemampun 

manajemen bank 

dalam memperoleh 

keuntungan 

(laba)secara 

keseluruhan. 

 

%100x
sTotalAsset

NetIncomeROA =  

 

Rasio 

4 Perubahan 

Laba 

laba sebelum pajak 

pada tahun dasar (n) 

dikurangi laba 

sebelum pajak tahun 

sebelumnya (n-1) 

dibagi dengan laba 

sebelum pajak tahun 

sebelumnya (n-1) 

100
1

1 X
Y

YY
Y

n

nn
n

−

−−
=Δ  Rasio 

Sumber: Kasmir (2004) dan Hasibuan (2001) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan  data yang digunakan adalah dokumentasi.  

Penggunaan metode ini untuk memperoleh data-data yang berupa perhitungan 

rasio keuangan (CAR, LDR, ROA), dan perubahan laba. Dalam penelitian ini 

dokumentasinya berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEJ 

melalui Indonesia Capital Market Directory (ICMD), Jakarta Stock Exchange 

periode 2003, 2004, dan 2006 dan melalui situs internet 

(http://www.jsx.co.id). 
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3.4  Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel (independen dan 

dependen) dalam tahun penelitian. 

3.4.2 Analisis Regresi Tiga Prediktor 

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis 

regresi linier berganda. Dengan persamaan regresi: 

eXbXbXbaY ++−+= 332211  

Keterangan: 

Y   = Perubahan laba 

a   = Konstanta 

321 ,, bbb  = Koefisien regresi 

1X   = CAR 

2X  = LDR 

3X   = ROA 

e   = error 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu 

persamaan regresi yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasi 

nilai variabel dependen. 
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3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Uji t atau Uji Parsial 

Pengujian Parsial dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat Y yaitu perubahan laba dengan asumsi variabel yang lain 

konstan. Pengujian ini dilakukan dengan SPSS. 

Ho : Variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel tidak bebas 

Hi  :  Variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel 

tidak bebas 

Dasar pengambilan keputusan : 

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 ( )α  maka Ho diterima 

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 ( )α  maka Ho ditolak dan 

menerima Hi (Singgih Santoso, 2004:168). 

2. Uji F atau uji simultan 

Pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

variabel bebas  yaitu CAR, LDR dan ROA yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel terikat Y yaitu perubahan 

laba. Pengujian ini dilakukan menggunakan SPSS. 

321 ,, danXXX

Ho : Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas 

Hi  :  Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas 
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Dasar pengambilan keputusan : 

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 ( )α  maka Ho diterima 

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 ( )α  maka Ho ditolak dan 

menerima Hi (Singgih Santoso, 2004:112). 

3. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

2R  berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai 

satu maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi untuk 

memprediksi variabel terikat atau merupakan indikator yang 

menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam menjelaskan 

perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. 

 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi 

klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Apabila dalam suatu model 

telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut 

sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator / BLUE) (Algifari, 2000:83). Untuk 

menguji apakah model yang digunakan diterima secara ekonometri dan 

apakah estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil sudah 
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memenuhi syarat BLUE, maka dilakukan uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas data akan 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pengujian 

yang menunjukkan data yang normal diperoleh apabila nilai 

signifikansi > 0,05 (Singgih Santoso, 2000:314). 

2. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas 

diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. 

Artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model 

memiliki hubungan yang sempurna. Apabila hal ini terjadi antara 

variabel bebas itu sendiri saling berkorelasi, sehingga dalam hal ini 

sulit diketahui variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel 

terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). 

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

disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

regresi (Ghozali, 2004:57). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dapat dilihat sebaran titik pada grafik scatterplot. Dari grafik 

scatterplot jika terlihat titik-titik menyebar secara acak baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2004:79). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan, menurut waktu 

(data time series) atau ruang (data cross section). Beberapa faktor yang 

menyebabkan adanya autokorelasi adalah tidak dimasukkannya 

variabel bebas yang lain, misalnya pada suatu model regresi yang 

seharusnya model tersebut terdiri dari tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat, dalam pembuatan model dimasukkan dua variabel 

bebas. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak dalam suatu 

model regresi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson 

(Algifari, 2000:89). Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai 

Durbin Watson(d) dengan dl dan du tertentu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan   

4.1.1 Tabel 4.1 Profile Perbankan Dilihat dari Tahun Berdiri Perusahaan 

Tahun Berdiri Perusahaan Jumlah Bank 
1913 – 1929 1 
1930 – 1946 2 
1947 – 1963 7 
1964 – 1980 6 

            1981 –1997 5 
         Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 4.1 tampak bahwa ada 3 perusahaan perbankan yang 

berdiri antara tahun 1913 sampai tahun 1946. Dan 11 perusahaan perbankan  

berdiri antara tahun 1964 sampai tahun 1997. Hal ini dapat dilihat bahwa 

sebanyak 7 perusahaan perbankan berdiri antara tahun 1947 sampai tahun 1963. 

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.1.2 Tabel 4.2 Profile Perbankan Dilihat dari Tahun Listing Perusahaan 

Tahun Listing Perusahaan Jumlah Bank 
1982 – 1986 1 
1987 – 1991 4 
1992 – 1996 4 
1997 – 2001 9 

            2002 – 2006 3 
         Sumber: Lampiran 1 

Berdasarkan Tabel 4.2 tampak bahwa hanya ada 1 perusahaan perbankan 

yang listing  antara tahun 1982 sampai tahun 1986. Ada 8 perusahaan perbankan 

yang listing antara tahun 1987 sampai tahun 1996. Sebanyak 9 perusahaan 

perbankan yang listing  antara tahun 1997 sampai 2001. Dan 3 perusahaan 
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perbankan listing pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Keterangan lebih lanjut 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.1.3 Tabel 4.3 Profile Perbankan Dilihat dari Status Perusahaan 

Status Perusahaan Jumlah Bank 
PMDN 18 

Joint Venture 1 
Private Bank 1 

BUMN 1 
         Sumber: Lampiran 1 

Perusahaan perbankan yang go public yang listing di Bursa efek Jakarta 

terdapat 4 status perusahaan yaitu PMDN, Joint Venture, Private Bank, dan 

BUMN. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas ada 18 perusahaan perbankan yang status 

perusahaan PMDN. Dan 3 perusahaan perbankan yang status perusahaan Joint 

Venture, Private Bank, dan BUMN. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

4.1.4 Tabel 4.4 Profile Perbankan Dilihat dari Penawaran Saham 

Penawaran Saham (Rp) Jumlah Bank 
    1.637.500   -  218.316.400 16 
218.316.405   -  434.995.305 2 
434.995.310   -  651.674.210 1 
651.674.215   -  868.353.115 1 
868.353.120   - 1.085.032.020 1 
Rata-rata 170.454.547
Min 1.637.500
Max 1.085.032.000

         Sumber: Lampiran 2 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata penawaran saham yang dialami 

oleh perusahaan perbankan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah Rp 

170.454.547; dimana sebanyak 16 perusahaan perbankan yang memiliki 

penawaran saham antara Rp 1.637.500; sampai Rp 218.316.400. Dan 5 
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perusahaan perbankan mamiliki penawaran saham antara Rp 218.316.405 sampai 

Rp 1.085.032.020. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.2.1 Perubahan Laba 

Perubahan laba pada penelitian ini bertindak sebagai variabel dependen yang 

dinyatakan dalam bentuk persen diperoleh dari data statistik Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2002, 2004, dan 2006. 

Data mengenai perubahan laba sampel penelitian tahun 2002-2006 terdapat 

pada lampiran 8. Dari pengamatan tahun 2002-2006 sebanyak 21 perusahaan 

perbankan bahwa rata-rata persentase perubahan laba sebesar 21,30%. Ada 3 

perusahaan perbankan yang memiliki rata-rata perubahan laba sekitar -74,48% 

sampai -8,27%. Dan 18 perusahaan perbankan memiliki rata-rata perubahan laba 

sekitar -8,28% sampai 91,07%.  

Tabel 4.5 Rata-rata Perubahan Laba Perusahaan Perbankan yang    Listed    

di BEJ  

Persentase Perubahan Laba Jumlah Bank 
-74,48 < % < -41,37 1 
-41,38 < % < -8,27 2 
-8,28   < % < 24,83 8 
24,84  < % < 57,95 8 
57,96  < % ≤ 91,07 2 
Jumlah  21 
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4.2.2 CAR (Capital Adequacy Ratio) 

CAR dalam penelitian ini bertindak sebagai variabel independen yang 

dinyatakan dalam bentuk persen diperoleh dari data statistik Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2003, 2004, dan 2006. 

Data mengenai CAR sampel penelitian tahun 2003-2006 terdapat pada 

lampiran 9. Dari pengamatan tahun 2003-2006 sebanyak 21 perusahaan 

perbankan yang memiliki rata-rata persentase CAR sebesar 17,86%. Ada 13 

perusahaan perbankan yang memiliki rata-rata CAR sekitar 10,08% sampai -

18,73%. Dan 8 perusahaan perbankan memiliki rata-rata CAR sekitar 18,74% 

sampai 31,72%. Sebanyak 21 perusahaan perbankan pada sampel penelitian ini 

memiliki rata-rata CAR diatas standar minimum yang ditetapkan oleh BI (8%). 

Tabel 4.6 Rata-rata CAR Perusahaan Perbankan yang Listed di   BEJ 

Periode 2003-2006 

Persentase CAR Jumlah Bank 
10,08 < % < 14,40 6 
14,41 < % < 18,73 7 
18,74 < % < 23,06 5 
23,07 < % < 27,39 2 
27,40 < % ≤ 31,72 1 
Jumlah  21 

 

4.2.3 LDR (Loan to Deposit Ratio) 

LDR dalam penelitian ini bertindak sebagai variabel independen yang 

dinyatakan dalam bentuk persen diperoleh dari data statistik Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2003, 2004, dan 2006. 

Data mengenai LDR sampel penelitian tahun 2003-2006 terdapat pada 

lampiran 10. Dari pengamatan tahun 2003-2006 sebanyak 21 perusahaan 
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perbankan yang memiliki rata-rata persentase LDR sebesar 53,50%. Ada 12 

perusahaan perbankan yang memiliki rata-rata LDR sekitar 29,60% sampai -

59,14%. Dan 9 perusahaan perbankan memiliki rata-rata LDR sekitar 59,15% 

sampai 78,87%. Sebanyak 21 perusahaan perbankan pada sampel penelitian ini 

memiliki rata-rata LDR dibawah standar maksimum yang ditetapkan oleh BI 

(110%). 

Tabel 4.7 Rata-rata LDR Perusahaan Perbankan yang Listed di   BEJ 

Periode 2003-2006 

Persentase LDR Jumlah Bank 
29,60 < % < 39,44 3 
39,45 < % < 49,29 6 
49,30 < % < 59,14 3 
59,15 < % < 68,99 5 
69,00 < % ≤ 78,84 4 
Jumlah  21 

 

4.2.4 ROA (Return On Assets) 

ROA dalam penelitian ini bertindak sebagai variabel independen yang 

dinyatakan dalam bentuk persen diperoleh dari data statistik Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) tahun 2003, 2004, dan 2006. 

Data mengenai ROA sampel penelitian tahun 2003-2006 terdapat pada 

lampiran 11. Dari pengamatan tahun 2003-2006 sebanyak 21 perusahaan 

perbankan yang memiliki rata-rata persentase ROA sebesar 1,61%. Ada 4 

perusahaan perbankan yang memiliki rata-rata ROA sekitar -0,78% sampai -

1,05%. 12 perusahaan perbankan memiliki rata-rata ROA sekitar 1,06% sampai 

1,97%. Dan 5 perusahaan perbankan memiliki rata-rata ROA sekitar 1,98% 
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sampai 3,81%. Sebanyak 11 perusahaan perbankan pada sampel penelitian ini 

memiliki rata-rata ROA diatas standar minimum yang ditetapkan oleh BI (1,5%). 

Tabel 4.8 Rata-rata ROA Perusahaan Perbankan yang Listed di   BEJ 

Periode 2003-2006 

Persentase ROA Jumlah Bank 
-0,78 < % < 0,13 1 
0,14  < % < 1,05 3 
1,06  < % < 1,97 12 
1,98  < % < 2,89 3 
2,90  < % ≤ 3,81 2 
Jumlah  21 

 

4.3 Analisis Statistik 

4.3.1 Uji Regresi Berganda 

Analisi regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data 

dengan program SPSS, maka hasil analisis tampak pada Tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Estimasi Regresi Linier Berganda    dengan Tiga 

Variabel Bebas 

Coefficientsa

-,609 ,338 -1,805 ,075
2,250 1,071 ,221 2,100 ,039

1,491E-02 ,429 ,004 ,035 ,972
24,254 6,687 ,381 3,627 ,001

(Constant)
CAR
LDR
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: PER.LABAa. 
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Beradasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diperoleh persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

eROALDRCARY ++++−= 254,24491,1250,2609,0  

Persamaan tersebut di atas mempunyai makna: 

1. Koefisien konstanta -0,609 artinya jika CAR, LDR, dan ROA sama dengan 

nol, maka perubahan laba akan sebesar -0,609. Maksudnya adalah apabila 

besarnya CAR, LDR, dan ROA sama dengan nol, maka bank akan mengalami 

perubahan laba sebesar -0,609.  

2. Koefisien CAR sebesar 2,250 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan satu persen pada CAR dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka 

perubahan laba akan mengalami perubahan 2,250 dengan arah yang sama. 

3. Koefisien regresi LDR sebesar 1,491 dan bertanda positif, hal ini berarti 

bahwa setiap perubahan satu persen pada LDR dengan asumsi variabel yang 

lain tetap, maka perubahan laba akan mengalami perubahan sebesar 1,491 

dengan arah yang sama. 

4. Koefisien regresi ROA sebesar 24,254 dan bertanda positif, artinya bahwa 

setiap perubahan satu persen pada ROA dengan asumsi variabel lainnya tetap, 

maka perubahan laba akan mengalami perubahan sebesar 24,254 dengan arah 

yang sama. 

 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang diperoleh dapat menghasilkan estimator yang baik. Berkaitan dengan uji 
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asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan 

menghasilkan estimator yang tidak bias apabila memenuhi beberapa asumsi klasik 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk menguji ketepatan 

distribusi suatu variabel dan uji keselarasan data. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS for Windows sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

84
2,653299E-09

,7178749
,105
,105

-,074
,961
,314

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 Kriteria yang digunakan berdasarkan probabilitas: 

a. Jika probability value > 0,05 maka Ho diterima 

b. Jika probability value < 0,05 maka Ho ditolak 

Berdasarkan hasil Kolmogorov Smirnov Test pada hasil output SPSS terlihat 

bahwa pada kolom asymp. Sig/asymptotic significance dua sisi adalah 0,314, atau 

probabilitas diatas 0,05 (0,314 > 0,05). Maka Ho diterima, atau distribusi populasi 

adalah normal. 
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2. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas untuk menguji apakah terdapat interkorelasi yang 

sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan 

regresi. Uji multikolinieritas menggunakan nilai tolernce dan Variance Inflation 

Faktor (VIF). Berdasarkan hasil perhitungan data dengan SPSS didapat hasil 

sebagai berikut : 

Collinerity Statistics Variabel 
Tolerance VIF 

CAR 0,953 1,049
LDR 0,988 1,012
ROA 0,951 1,052

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance dan nilai VIF 

menunjukkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 

dan nilai tolerance kurang dari 10%. Ini berarti tidak ada korelasi antar variabel 

bebas yang nilainya lebih dari 95%. Hasil ini menandakan bahwa model regresi 

yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas dan baik untuk digunakan. 

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 

didapatkan grafik scatter plot sebagai berikut:  
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Scatterplot

Dependent Variable: PER.LABA
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Dari grafik scater plot di atas terlihat bahwa titik-titik yang terdapat pada 

grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang berarti model regresi pada 

penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Ini berarti data yang 

disajikan pada penelitian ini layak dan baik untuk diteliti. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).  

Untuk mendignosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson (Uji Dw), berdasarkan 

Tabel autokorelasi sebagai berikut: 

Dw Kesimpulan 
Kurang dari 1,45 Ada Autokorelasi 
1,45 sampai 1,68 Tanpa Kesimpulan 
1,68 sampai 2,32 Tidak ada Autokorelasi 
2,32 sampi 2,55 Tanpa Kesimpulan 
lebih dari 2,55 Ada Autokorelasi  
(Sumber : Algifari, 2000:89) 
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Dari hasil perhitungan program komputer SPSS didapat nilai Uji Dw = 

2,067 berada di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada persamaan regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.   

 

4.3.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial / Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas yaitu CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan laba. Adapun hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

No Variabel Sig Tingkat 

Signifikansi 

5% 

Kesimpulan 

1 CAR 0,039 < 0,05 H1 diterima, ada pengaruh antara CAR 

dengan perubahan laba pada perusahaan 

perbankan yang listed di BEJ 

2 LDR 0,972 > 0,05 H2 ditolak, tidak ada pengaruh antara 

LDR dengan perubahan laba pada 

perusahaan perbankan yang listed di BEJ

3 ROA 0,001 < 0,05 H3 diterima, ada pengaruh antara ROA 

dengan perubahan laba pada perusahaan 

perbankan yang listed di BEJ 

Sumber : Hasil perhitungan SPSS 10.5 (diolah) 

2. Uji Simultan / Uji F 

Uji F bertujuan untuk menguji sigifikansi pengaruh variabel CAR, LDR, 

dan ROA terhadap perubahan laba secara bersama-sama, yaitu dengan melihat 

probabilitas signifikan dari nilai F pada tingkat kepercayaan 5%. Dari persamaan 
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regresi tersebut dapat diketahui probabilitas value signifikansi F sebesar 0,003 

yang berarti probabilitas value signifiknsi F kurang dari 5%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H4 diterima, ada pengaruh antara CAR, LDR, dan ROA 

bersama-sama terhadap perubahan laba.  

3. Koefisien Determinasi 

Besarnya kontribusi antara sumbangan yang diberikan oleh variabel 

CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan laba pada perusahaan perbankan yang 

listed di BEJ tahun 2003-2006 secara simultan dapat diketahui dari nilai koefisien 

determinasi ganda atau R2. Besarnya R2 berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS diperoleh sebesar 0,159. Dengan demikian besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh variabel CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan 

laba pada perusahaan perbankan yang listed di BEJ tahun 2003-2006 secara 

simultan sebesar 15,9%. Sedangkan sisanya sebesar 84,1% adalah dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain dicari nili R2 seperti 

di atas, perlu juga diketahui koefisien parsialnya untuk mengetahui sumbangan 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan mengkuadratkan 

koefisien korelasi parsial maka koefisien determinasi parsial variabel CAR, LDR, 

dan ROA dapat diketahui. Berdasarkan perhitungan diperoleh r2 untuk CAR, 

LDR, dan ROA masing-masing sebesar 5,24%, 0,002%, dan 14,14%. 

 

 

 

 



 65

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh CAR terhadap perubahan laba 

Berdasarkan hasil penelitian, CAR mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan laba. Hasil penelitian telah sesuai dengan teori yang ada, namun 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan Jogiyanto 

(1999) bahwa CAR tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap perubahan 

laba.  

CAR merupakan rasio kecukupan modal, dimana semakin tinggi CAR 

maka akan semakin tinggi pula laba yang akan diperoleh sehingga kenaikan 

perubahan laba yang terjadipun meningkat dan sebaliknya, jika CAR mengalami 

penurunan, maka perubahan laba yang diperolehpun juga akan ikut turun. Sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia, perusahaan perbankan yang baik (sehat) 

tingkat CAR tidak boleh kurang 8 persen. Dalam dunia investasi, para investor 

akan lebih berani menanamkan dananya kepada perusahaan (perbankan) yang 

mempunyai tingkat CAR yang tinggi, karena dengan rasio tersebut dapat 

menggambarkan kondisi permodalan perusahaan, yang antara lain, dengan CAR 

yang tinggi maka, (1) tingkat kecukupan modal telah sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia (8 pesen), (2) modal perusahaan perbankan telah cukup, dalam 

artian cukup untuk menjalankan usaha dan cukup untuk menanggung risiko, (3) 

dengan CAR yang tinggi berarti aktiva berisiko rendah. Dengan keadaan yang 

demikian maka investor dapat memprediksikan bahwa perusahaan akan 

mengalami perubahan laba yang semakin meningkat.  



 66

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata CAR bank yang terdaftar 

di BEJ selama empat tahun pengamatan (2003-2006) relatif tinggi yaitu 17,86%. 

Dari 21 bank yang terdaftar di BEJ, terlihat bahwa seluruh bank memiliki rata-rata 

CAR diatas standar Bank Indonesia (8%). Dengan demikian menunjukkan bahwa 

secara umum bank-bank yang terdaftar di BEJ yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki keadaan modal yang sangat sehat. 

Tingginya nilai CAR mengindikasikan modal yang dimiliki perusahaan 

besar sehingga hal ini mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Hal ini yang menyebabkan CAR berpengaruh terhadap perubahan laba 

adalah bank mampu menutupi nilai risiko yang dimiliki sehingga tidak akan 

mengalami kerugian. 

 

4.4.2 Pengaruh LDR terhadap perubahan laba 

LDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan 

kepada masyarakat (total loan) dengan jumlah dana yang dapat dikumpulkan dari 

masyarakat (total deposit). Rasio ini merupakan rasio likuiditas, semakin tinggi 

LDR berarti semakin rendah tingkat likuiditas ataupun tingkat risiko dalam 

investasi. Dengan LDR tinggi berarti perusahaan perbankan mempunyai risiko 

yang tinggi, karena jumlah dana yang dipinjamkan cenderung lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah dana yang dikumpulkan. Sesuai ketentuan Bank 

Indonesia LDR perusahaan perbankan tidak boleh lebih dari 110%, jadi apabila 

ada perusahaan perbankan mempunyai LDR tinggi, maka bank tersebut 

mempunyai risiko yang tinggi sehingga perolehan labapun akan menurun. 
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Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, LDR tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba. Hal ini tidak sesuai dengan 

teori yang ada, namun hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zainuddin dan Jogiyanto (1999) bahwa rasio keuangan yang terhimpun 

dalam CAMEL secara individu termasuk rasio liquiditas (termasuk LDR) tidak 

berpengaruh perubahan laba. 

Faktor yang menyababkan LDR tidak berpengaruh terhadap perubahan 

laba adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan Kiryanto (2004) ditemukan 

bahwa perhitungan LDR perbankan (tahun 2004) terjadi setelah unsur kredit 

bermasalah dan kredit macet tidak dicatat dalam pembukuan bank, angka kredit 

bermasalah dan kredit macet yang tidak dicatatkan dalam pembukuan totalnya 

berkisar Rp 600 triliun, angka ini cukup signifikan jumlahnya apabila 

dibandingkan dengan kredit yang ada di bank-bank pada tahun 2004 sekitar Rp 

480 triliun. Dengan tidak dicatatnya kredit bermasalah dan kredit macet dalam 

pembukuan bank sebagai unsur pembentuk LDR, maka angka LDR yang 

didapatkan bukanlah angka yang sebenarnya. Kiryanto (2004), menghitung angka 

LDR sebelum dimasukkannya kredit bermasalah dan kredit macet untuk 

perbankan nasional tahun 2004 adalah sebesar 47,9 persen, namun setelah kredit 

bermasalah dan kredit macet dimasukkan dalam perhitungan didapatkan angka 

LDR untuk perbankan nasional tahun 2004 adalah sebesar 88 peren, hal ini yang 

menjadikan LDR tidak mampu memprediksikan perubahan laba masa yang akan 

datang. 
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4.4.3 Pengaruh ROA terhadap perubahan laba 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba dengan 

arah yang positif (searah dengan perubahan laba). Hal ini sesuai dengan teori yang 

ada bahwa semakin tinggi ROA maka laba yang diperoleh semakin tinggi, 

sehingga perubahan labapun akan meningkat dan sebaliknya. Namun hasil 

penelitian ini tidak sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan 

Jogiyanto (1999), bahwa rasio keuangan yang terhimpun dalam CAMEL secara 

individu termasuk rasio profitabilitas (termasuk ROA) tidak berpengaruh dalam 

perubahan laba.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ROA bank yang terdaftar 

di BEJ selama empat tahun pengamatan (2003-2006) yaitu sebesar 1,61%. Dari 21 

bank sampel yang terdaftar di BEJ, sebanyak 11 bank terlihat bahwa bank 

memiliki rata-rata diatas standar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ROA 

searah dengan perubahan laba untuk satu tahun kedepan meskipun sebagian besar 

nilai ROA diatas ketentuan BI sebesar 1,5% (perusahaan dengan nilai ROA diatas 

1,5% dikategorikan sehat)  

Motif utama investor dalam menanamkan dananya adalah untuk 

mencapai laba yang maksimal. Jadi apabila suatu perusahaan mempunyai ROA 

tinggi maka perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang tinggi pula. 

Dengan laba yang tinggi, akan semakin tinggi pula besarnya deviden yang akan 

dibagikan kepada investor. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik masyarakat 

untuk menanamkan dananya pada perusahaan ini. 
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4.4.4 Pengaruh CAR, LDR, dan ROA terhadap perubahan laba 

Rasio keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika rasio keuangan dapat 

digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi perubahan laba dapat diukur dengan signifikan atau 

tidaknya hubungan antara rasio keuangan dengan perubahan laba. Apabila 

hubungan antara rasio keuangan dengan perubahan laba signifikan berarti bahwa 

rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi perubahan laba, sebaliknya jika 

hubungannya tidak signifikan berarti bahwa rasio keuangan tidak dapat digunakan 

untuk mempredikasi perubahan laba.berdasarkan pada hasil analisis data diperoleh 

persamaan model regresi sebagai berikut: 

eROALDRCARY ++++−= 254,24491,1250,2609,0  

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas telah dilakukan pengujian hipotesis 

baik uji parsial maupun simultan. Pada pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa 

antara variabel bebas yaitu CAR, LDR, dan ROA mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu perubahan laba. Hal ini sesuai dengan 

teori yang ada dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan 

Jogiyanto (1999) bahwa rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAMEL 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan 

perbankan secara simultan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada periode penelitian 2003-2006, rasio keuangan CAR dan ROA yang 

mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba. Besarnya pengaruh 

tersebut yaitu 5,24% dan 14,14%. Sedangkan LDR tidak berpengaruh 

terhadap perubahan laba. 

2. Secara simultan CAR, LDR, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan laba satu tahun kedepan pada perusahaan perbankan yang listed 

di BEJ. Besarnya pengaruh tersebut yaitu 15,9% dan sisanya sebesar 

84,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Jadi dapat 

disimpulkan kemampuan variabel bebas sangat kecil untuk mendeteksi 

perubahan laba dalam penelitian ini yaitu hanya sebesar 15,9%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut di atas, maka diajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Perubahan laba merupakan cerminan dari kinerja perusahaan, maka dari 

itu investor dan manajer hendaknya mempertimbangkan informasi yang 

terkait dengan kinerja keuangan perusahaan terutama CAR dan ROA. 

CAR dan ROA merupakan variabel yang paling dominan dalam 



mempengaruhi perubahan laba sehingga efisiensi biaya pada aktivitas 

operasional bank mampu meningkatkan laba bank pada periode 

berikutnya. Bagi investor (nasabah) bank lebih memperhatikan efisiensi 

dari manajemen bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya karena 

biaya operasi yang rendah dan pendapatan operasi yang tinggi mampu 

meningkatkan laba pada tahun mendatang. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. Jadi pengembangan penelitian 

selanjutnya, agar memasukkan perhitungan unsur kredit bermasalah dan 

kredit macet dalam pembukuan bank. 
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LAMPIRAN 7 
 
Tabel Rata-rata Perubahan Laba 
 
 
 

No Nama Bank Perubahan Laba (%) Rata-rata 

    2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006  

1 Bank Arta Niaga Kencana 33,53% 28,01% 12,98% -29,89% 11,16% 

2 Bank Artha Graha Internasional 1,99% 72,29% -13,20% 33,52% 23,65% 

3 Bank Buana Indonesia  -10,66% 29,27% 19,25% -7,06% 7,70% 

4 Bank Central Asia -7,66% 44,24% 13,14% -12,58% 9,29% 

5 Bank CIC Internasional -59,17% 123,12% -0,66% -10,66% 13,16% 

6 Bank Danamon 58,96% 114,83% -11,25% -52,02% 27,63% 

7 Bank Eksekutif Inter -105,88% 146,33% 31,12% 58,96% 32,63% 

8 Bank Internasional Indo 1,15% 4,15% -130,91% 139,94% 3,58% 

9 Bank Lippo 182,56% 34,18% 43,90% 65,56% 81,55% 

10 Bank Mayapada 139,94% 13,44% -6,27% 22,69% 42,45% 

11 Bank Mega 47,98% 21,92% -43,27% -15,82% 2,70% 

12 Bank Negara Indonesia -61,35% 223,53% -28,14% -10,38% 30,92% 

13 Bank Niaga 86,91% 60,49% 0,05% 16,71% 41,04% 

14 Bank NISP 65,56% 74,82% -26,39% -17,35% 24,16% 

15 Bank Nusantara P -78,85% -30,22% 16,54% 31,89% -15,16% 

16 Bank Pan Indonesia 258,73% 150,79% -40,16% -5,18% 91,05% 

17 Bank Permata 163,99% 29,62% -42,36% -19,49% 32,94% 

18 Bank Victoria Inter 16,25% 182,05% -4,69% -16,55% 44,27% 

19 Bank Bumi Putra 50,67% 8,13% -245,62% -111,09% -74,48% 

20 Bank Kesawan 62,90% 5,95% 31,71% 16,25% 29,20% 

21 Bank Swadesi -23,70% 18,59% 6,16% -49,26% -12,05% 

  Rata-rata 39,23% 64,55% -18,57% 1,34% 21,64% 
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Tabel Rata-rata CAR 
 
 

 
Capital Adequacy Ratio (%) 

No Nama Bank 
2003 2004 2005 2006 

Rata-Rata 

1 Bank Arta Niaga Kencana 15,41% 16,37% 15,99% 15,60% 15,84% 
2 Bank Artha Graha Internasional 14,81% 15,49% 14,09% 12,55% 14,24% 
3 Bank Buana Indonesia  14,15% 13,89% 17,19% 23,50% 17,18% 
4 Bank Central Asia 22,51% 17,51% 29,20% 30,23% 24,86% 
5 Bank CIC Internasional 12,48% 25,59% 9,35% 7,35% 13,69% 
6 Bank Danamon 14,30% 20,94% 23,56% 22,68% 20,37% 
7 Bank Eksekutif Internasional 12,11% 15,05% 12,01% 15,44% 13,65% 
8 Bank Internasional Indonesia 51,32% 38,73% 20,43% 16,16% 31,66% 
9 Bank Lippo 27,59% 39,64% 13,59% 17,58% 24,60% 

10 Bank Mayapada 15,83% 19,38% 15,91% 14,76% 16,47% 
11 Bank Mega 12,61% 15,59% 12,39% 12,46% 13,26% 
12 Bank Negara Indonesia 18,13% 22,77% 12,71% 22,56% 19,04% 
13 Bank Niaga 13,25% 11,59% 11,80% 15,20% 12,96% 
14 Bank NISP 19,75% 14,10% 12,61% 16,82% 15,82% 
15 Bank Nusantara Parahyangan 17,45% 23,54% 13,93% 17,62% 18,14% 
16 Bank Pan Indonesia 24,38% 16,38% 11,15% 26,23% 19,54% 
17 Bank Permata 15,47% 16,15% 12,93% 16,65% 15,30% 
18 Bank Victoria Internasional 21,21% 19,67% 12,77% 22,32% 18,99% 
19 Bank Bumi Putra 9,79% 10,71% 8,02% 11,81% 10,08% 
20 Bank Kesawan 18,95% 29,78% 7,15% 11,45% 16,83% 
21 Bank Swadesi 29,15% 27,51% 9,47% 24,27% 22,60% 

  Rata-rata 19,08% 20,49% 14,11% 17,77% 17,86% 
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Tabel Rata-rata LDR 
 
 
 

Loan to Deposit Ratio (%) 
No Nama Bank 

2003 2004 2005 2006 
Rata-Rata 

1 Bank Arta Niaga Kencana 90,73% 62,64% 65,64% 62,69% 70,43% 
2  Bank Artha Graha Internasional 58,41% 36,24% 74,61% 71,44% 60,18% 
3 Bank Buana Indonesia  37,66% 50,63% 67,24% 62,20% 54,43% 
4 Bank Central Asia 23,44% 33,89% 36,30% 32,78% 31,60% 
5 Bank CIC Internasional 30,46% 39,40% 25,79% 22,75% 29,60% 
6 Bank Danamon 56,03% 57,67% 66,06% 59,79% 59,89% 
7 Bank Eksekutif Internasional 68,38% 75,37% 72,87% 63,34% 69,99% 
8 Bank Internasional Indonesia 32,44% 37,48% 55,06% 67,34% 48,08% 
9 Bank Lippo 43,48% 29,21% 30,94% 36,13% 34,94% 

10 Bank Mayapada 66,75% 105,62% 71,66% 71,15% 78,80% 
11 Bank Mega 50,57% 58,65% 44,01% 36,51% 47,44% 
12 Bank Negara Indonesia 38,06% 46,44% 45,78% 40,57% 42,71% 
13 Bank Niaga 61,85% 73,37% 73,72% 76,15% 71,27% 
14 Bank NISP 65,71% 68,83% 69,89% 68,77% 68,30% 
15 Bank Nusantara Parahyangan 46,66% 45,11% 48,90% 50,56% 47,81% 
16 Bank Pan Indonesia 48,27% 51,41% 43,95% 54,08% 49,43% 
17 Bank Permata 39,57% 48,82% 92,60% 63,21% 61,05% 
18 Bank Victoria Internasional 40,52% 46,36% 38,98% 39,59% 41,36% 
19 Bank Bumi Putra 86,89% 75,49% 0,28% 77,95% 60,15% 
20 Bank Kesawan 43,16% 43,48% 53,40% 60,78% 50,21% 
21 Bank Swadesi 46,70% 44,74% 46,87% 44,67% 45,75% 

  Rata-rata 51,23% 53,85% 53,55% 55,35% 53,50% 
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Tabel Rata-rata ROA 
 
 
 

No Nama Bank Return on Assets Ratio (%) Rata-Rata 
    2003 2004 2005 2006   

1 Bank Arta Niaga Kencana 1,12% 1,39% 1,43% 0,96% 1,23% 
2 Bank Artha Graha Internasional 1,06% 1,58% 1,19% 1,24% 1,27% 
3 Bank Buana Indonesia  2,23% 2,52% 3,08% 2,72% 2,64% 
4 Bank Central Asia 2,36% 3,04% 3,41% 2,74% 2,89% 
5 Bank CIC Internasional 1,69% 3,39% 2,91% 2,40% 2,60% 
6 Bank Danamon 2,98% 5,74% 4,42% 1,86% 3,75% 
7 Bank Eksekutif Internasional 0,49% 1,43% 2,11% 2,98% 1,75% 
8 Bank Internasional Indonesia -2,55% -1,95% 0,42% 0,96% -0,78% 
9 Bank Lippo 0,62% 1,34% 1,33% 1,26% 1,14% 

10 Bank Mayapada 0,96% 0,99% 0,76% 0,83% 0,89% 
11 Bank Mega 2,75% 2,49% 1,05% 0,72% 1,75% 
12 Bank Negara Indonesia 0,74% 2,30% 1,53% 1,28% 1,46% 
13 Bank Niaga 1,70% 1,98% 1,60% 1,95% 1,81% 
14 Bank NISP 1,46% 2,21% 1,45% 1,07% 1,55% 
15 Bank Nusantara Parahyangan 1,61% 1,73% 1,43% 0,74% 1,38% 
16 Bank Pan Indonesia 2,65% 5,24% 2,03% 2,01% 2,98% 
17 Bank Permata 1,87% 2,21% 1,17% 0,89% 1,54% 
18 Bank Victoria Internasional 0,59% 1,44% 1,31% 1,12% 1,12% 
19 Bank Bumi Putra 1,27% 1,18% -1,51% 0,15% 0,27% 
20 Bank Kesawan 1,43% 0,61% 0,64% 0,66% 0,84% 
21 Bank Swadesi 2,16% 1,95% 1,86% 0,91% 1,72% 

  Rata-rata 1,39% 2,04% 1,60% 1,40% 1,61% 
 



ANOVAb

8,084 3 2,695 5,040 ,003a

42,774 80 ,535
50,857 83

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ROA, LDR, CARa. 

Dependent Variable: PER.LABAb. 
 

 
Model Summaryb

,399a ,159 ,127 ,731211 ,159 5,040 3 80 ,003 2,067
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), ROA, LDR, CARa. 

Dependent Variable: PER.LABAb. 
 

Coefficientsa

-,609 ,338 -1,805 ,075 -1,281 ,063
2,250 1,071 ,221 2,100 ,039 ,118 4,382 ,141 ,229 ,215 ,953 1,049

1,491E-02 ,429 ,004 ,035 ,972 -,840 ,870 -,014 ,004 ,004 ,988 1,012
24,254 6,687 ,381 3,627 ,001 10,947 37,562 ,335 ,376 ,372 ,951 1,052

(Constant)
CAR
LDR
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: PER.LABAa. 
 

 
 



 
 

ANOVAb

8,084 3 2,695 5,040 ,003a

42,774 80 ,535
50,857 83

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ROA, LDR, CARa. 

Dependent Variable: PER.LABAb. 

Model Summaryb

,399a ,159 ,127 ,731211 ,159 5,040 3 80 ,003 2,067
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), ROA, LDR, CARa. 

Dependent Variable: PER.LABAb. 

Coefficientsa

-,609 ,338 -1,805 ,075 -1,281 ,063
2,250 1,071 ,221 2,100 ,039 ,118 4,382 ,141 ,229 ,215 ,953 1,049

1,491E-02 ,429 ,004 ,035 ,972 -,840 ,870 -,014 ,004 ,004 ,988 1,012
24,254 6,687 ,381 3,627 ,001 10,947 37,562 ,335 ,376 ,372 ,951 1,052

(Constant)
CAR
LDR
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: PER.LABAa. 
 



LAMPIRAN 10 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

ROA, LDR,
CAR

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: PER.LABAb. 
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