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SARI 
 

Wigiyawati, Rini. 2011. “Pengaruh Stuktur Modal, Likuiditas dan Non 
Performing Loan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar di BEI Tahun 2007-2010”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Subowo, M.Si. 
Pembimbing II. Trisni Suryarini, SE., M.Si. 
 
Kata Kunci : Struktur Modal, likuiditas, Non Performing Loan, 

Profitabilitas. 
 
Persaingan bisnis menuntut bank untuk meningkatkan kinerjanya agar 

dapat menarik investor. Investor memerlukan informasi mengenai kinerja 
perusahaan dalam menginvestasikan dananya. Laba yang besar tidak menjadi 
ukuran bahwa perusahaan dapat bekerja efisien. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh Stuktur Modal, Likuiditas dan Non Performing Loan 
terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2007-2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di BEI 
periode tahun 2007-2010. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan cara 
purposive sampling sebanyak 21 bank. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis 
yaitu uji F dan uji t. Sebelum menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan 
uji normalitas dan uji asumsi klasik terlebih dahulu.  

Uji hipotesis secara simultan (uji F) menunjukan tingkat signifikansi 
sebesar 0,020. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) pada 
bank umum go public menunjukan bahwa variabel CAR menunjukkan tingkat 
signifikansi sebesar 0,162, variabel NPL menunjukan tingkat signifikansi sebesar 
0,019, sedangkan variabel LDR menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,636. 
Nilai adjusted R2 dalam model regresi bank go public sebesar 0,082. Hal ini 
menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independent yaitu CAR, LDR dan 
NPL terhadap variabel dependent (ROA) sebesar 8,2% sedangkan sisanya sebesar 
91,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil analisis data secara simultan menunjukan bahwa struktur modal, 
likuiditas dan non performing loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas perbankan. Hasil analisis data secara parsial menunjukan struktur 
modal tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas, likuiditas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan dan Non Performing 
Loan (NPL) berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas perbankan. 
Pada bank umum go public agar dapat meningkatkan ROA dengan menambah 
modal dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga akan 
menghasilkan laba bagi perusahaan dan akan meningkatkan profitabilitas. Selain 
itu, bank umum go public perlu meningkatkan nilai LDR dari tahun ke tahun agar 
sesuai standart Bank Indonesia, tetapi perlu menggunakan prinsip kehati-hatian 
agar NPL tidak meningkat.  
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ABSTRACT 
 

Wigiyawati, Rini. 2011. “The influence of Capital Structure, Liquidity and Non 
Performing Loans (NPL) to Profitability of Banking Firms that Listed on 
Indonesian Stock Exchange in The Period of 2007 - 2010”. Skripsi. Accounting 
Department. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor. Drs. 
Subowo, M.Si. Co Advisor. Trisni Suryarini, SE., M.Si. 
 
 
Keywords: Capital Structure, Liquidity, Non Performing Loan, and Profitability. 

 
 

Business competition requires the bank to improve its performance in 
order to attract investors. Investors need information about the performance of 
companies in investing their funds. Large profits are not a measure that the 
company can work efficiently. This study aims to analyze the effect of Capital 
Structure, Liquidity and Non-Performing Loans to Profitability of the Banking 
Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2007-2010. 

The population in this study is a commercial bank listed on the Stock 
Exchange in the period 2007-2010. The sample in this study are selected by 
purposive sampling of 21 banks. The method used in this study is to use multiple 
regression analysis to test the hypothesis that the F test and t test Before using 
multiple regression analysis, conducted tests of normality and the assumption of 
classical test first. 

Test hypotheses simultaneously (F test) indicates significance level of 
0.020. While based on the partial results of hypothesis testing (t test) on publicly 
traded commercial banks shows that the variable CAR showed a significance level 
of 0.162, the NPL variable indicates significance level of 0.019, whereas the LDR 
variable indicates the significance level of 0.636. Value of adjusted R2 in 
regression models for publicly traded banks 0.082. This shows that the major 
effect of independent variables namely CAR, LDR and NPL on the dependent 
variable (ROA) of 8.2% while the remaining amount of 91.8% influenced by 
other factors. 

The results of the simultaneous data analysis showed that the structure of 
capital, liquidity and non-performing loan (NPL) have a significant effect on bank 
profitability. The results of the partial data analysis showed no positive effect of 
capital structure on profitability, liquidity, no significant effect on the profitability 
of the banking and non-performing loans (NPLs) have a significant negative effect 
on profitability of banking. At commercial banks to go public in order to improve 
ROA by increasing capital and distribute to the public in the form of credits that 
will generate profits for the company and will increase profitability. In addition, 
commercial banks go public to increase the value of LDR from year to year to 
match the standard of Bank Indonesia, but need to use the precautionary principle 
so that the NPL does not increase. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai 

modal yang cukup, menjaga dan mengelola kualitas asetnya dengan baik, 

menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan 

yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara 

likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu 

bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah 

ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada 

prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.  

Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut bank untuk meningkatkan 

kinerjanya agar dapat menarik dana dari para investor. Dalam menginvestasikan 

dananya, investor memerlukan informasi mengenai kinerja perusahaan. Pengguna 

laporan keuangan bank membutuhkan informasi yang dapat dipahami, relevan, 

andal dan dapat dibandingkan dalam mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja 

bank serta berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Standar Akuntansi 

Keuangan, 2004).  
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Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan laporan 

keuangan. Laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, laporan laba rugi untuk menilai perkembangan 

operasional bank, laporan arus kas yang memberikan informasi perputaran uang. 

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

informasi suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan 

perusahaan, maka dapat mengetahui keadaan serta perkembangan financial 

perusahaan. Selain itu, dengan melakukan analisis keuangan dapat diketahui 

kelemahan-kelemahan perusahaan serta mengetahui potensi kegagalan suatu 

perusahaan tersebut.  

Perusahaan perbankan yang telah go public memandang masalah 

profitabilitas lebih penting dibandingkan dengan masalah laba yang dihasilkan 

karena laba yang besar tidak menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut dapat 

bekerja efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan total asset atau yang sering disebut profitabilitas. Menurut 

Munawir (2007:33) profitabilitas atau rentabilitas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Profitabilitas dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, yaitu 

dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio yang berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas maka kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan akan semakin tinggi juga. Alasan tersebut yang membuat 

perbankan harus menjaga agar nilai profitabilitas dalam keadaan stabil. Salah satu 
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cara untuk menjaga kestabilan profitabilitas yaitu dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitasnya.  

Profitabilitas menggambarkan kesuksesan dan kemampuan perusahaan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 

dalam suatu periode dengan jumlah aktiva (return on assets) atau jumlah modal 

perusahaan tersebut (return on equity). Menurut Dendawijaya (2005:118) analisis 

rasio profitabilitas suatu bank dapat diukur menggunakan return on assets (ROA), 

return on equity (ROE), rasio biaya operasional (BOPO) dan net profit margin 

(NPM). Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset (return on 

asets/ROA) yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat 

(Dendawijaya, 2005:119). Pada dasarnya rasio-rasio tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur besarnya kinerja keuangan pada industri perbankan, namun 

tingkat profitabilitas perusahaan perbankan biasanya diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan Return On Asset (ROA) karena ROA lebih memfokuskan pada 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan 

secara keseluruhan.  

Hassoune dalam Alkassim (2005:5) mengungkapakan bahwa “Return on 

asset is a useful indicator of bank profitability. ROA is management effective in 

generating profit on each dollar of investment”. Maksudnya, return on asset 

adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. 

ROA adalah manajemen yang efektif dalam menghasilkan keuntungan dari setiap 
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dolar investasi, sehingga profitabilitas memiliki peranan yang penting dalam 

dunia perbankan.  

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

menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA yang baik 

apabila nilai ROA berkisar antara 0,5% sampai 1,25%. Nilai tersebut 

mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan memperoleh laba cukup tinggi 

(rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai 1,25%). Perolehan laba perusahaan 

perbankan yang rendah atau cenderung mengalami kerugian maka nilai ROA 

kurang dari 0,5% atau nilai ROA mengarah negatif. Sedangkan perusahaan 

perbankan yang mengalami kerugian yang besar  nilai ROA akan bernilai negatif. 

Tabel 1.1 merupakan perhitungan rata-rata ROA pada bank go public pada tahun 

2008 dan 2009. 

Tabel 1.1 Data Pendahuluan 

ROA 

No Nama Bank 2009 2008 

1 PT. Bank  Artha Graha Internasional, Tbk 0.31% 0.17% 

2 PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk 0.11% 0.03% 

3 PT. Bank International Indonesia, Tbk -0.07% 0.80% 

4 PT. Bank Kesawan, Tbk 0.28% 0.14% 

5 PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 0.71% 0.74% 

6 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 0.83% 0.77% 

7 PT. Bank Victoria International, Tbk 0.19% 0.65% 

  Rata-Rata 0.34% 0.47% 
         Sumber : Bank Indonesia (data yang diolah) 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa rata-rata nilai ROA pada tahun 2008 sebesar 

0,47% dan pada tahun 2009 sebesar 0,34%. Menurut bank Indonesia rata-rata nilai 
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ROA tersebut belum memenuhi kriteria karena rata-rata nilai ROA kurang dari 

0,5%. Hal tersebut yang menjadi gap dalam penelitian ini. Nilai ROA suatu bank 

yang baik menurut Bank Indonesia apabila nilai ROA berkisar antara 0,5% 

sampai 1,25%. Nilai profitabilitas yang sesuai standar Bank Indonesia dapat 

menambah kepercayaan investor untuk menanamkan dananya sehingga akan 

menguntungkan bagi perusahaan. Begitu pula sebaliknya, rendahnya nilai 

profitabilitas maka kepercayaan investor terhadap perusahaan akan menurun 

sehingga akan merugikan perusahaan. 

Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di 

negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua 

hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah 

kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin 

bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun 

kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-

benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan sehingga modal 

tersebut produktif dan menghasilkan laba bagi perusahaan. Dendawijaya 

(2005:121) menyatakan bahwa dalam mengukur struktur modal dapat digunakan 

capital adequacy ratio (CAR). 

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

menyatakan bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy 

ratio (CAR) perusahaan perbankan minimal sebesar 8%. Menurut Yuliani 

(2007:33) menyatakan bahwa jika CAR mengalami kenaikan maka ROA akan 

mengalami kenaikan juga atau CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Rasio 
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CAR yang tinggi menunjukan semakin baik permodalan bank sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dengan modal yang besar 

bank dapat menyalurkan kredit lebih besar pula sehingga akan meningkatkan laba, 

yang berdampak meningkatkan nilai profitabilitas bank. CAR menunjukkan 

sejauh mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang 

tersedia. 

Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan dananya di bank dalam 

bentuk giro, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu 

sesuai kebutuhan dan disebut sebagai dana pihak ketiga. Sementara masyarakat 

yang kekurangan dan membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman atau kredit 

pada bank. Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi usaha bank 

dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Selain untuk mensejahterakan 

masyarakat, kredit yang dilaksanakan oleh bank juga bertujuan untuk 

memperoleh  laba, yang berasal dari selisih bunga tabungan yang diberikan pada 

nasabah penabung dengan bunga yang diperoleh dari nasabah debitor dan 

merupakan sumber utama pendapatan bank. Dendawijaya (2005:49) menyatakan 

bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari 

seluruh dana yang dikelola bank.  

Loan to deposit ratio (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu 

bank, dengan menbandingkan jumlah kredit yang diberikan oleh bank dan dana 

pihak ketiga. Menurut Dendawijaya (2005:116) bahwa semakin tinggi LDR 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Rendahnya likuiditas bank menyebabkan dana dari masyarakat 
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yang berupa pinjaman semakin besar, semakin besar pinjaman maka laba akan 

meningkat juga. Penelitian Alkassim (2005:30) dengan judul The Profitability of 

Islamic and Conventional Banking in the GCC Countries: A Corporate Study, 

yang menyatakan bahwa: 

“…Total Equity, which measures capitalisation, has a negative relation 
with profitability for conventional banks and a positive relation for Islamic 
banks. This indicates that higher capital ratios support Islamic banks 
profitability. Total Loans for both types of banking have a positive 
relationship with profitability indicating that lending improves 
profitability….” 
 

 Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk bank konvensional total 

modal terhadap total asset yang merupakan indikator dari permodalan 

berpengaruh negative terhadap profitabilitas, sedangkan pada bank islam 

berpengaruh positif bagi bank islam.  Total pinjaman terhadap total asset yang 

merupakan indikator likuiditas pada bank konvensional dan bank islam  

berpengaruh positif terhadap profitabilitas.  

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

menyatakan bahwa nilai LDR yang sesuai dengan standar Bank Indonesia apabila 

nilai LDR berkisar antara 85% sampai 100%. Jika LDR mengalami penurunan 

maka ROA akan mengalami penurunan juga atau LDR berpengaruh positif 

terhadap ROA. Tingginya LDR menunjukan rendahnya tingkat likuiditas suatu 

bank dan menyebabkan profitabilitas meningkat. Besarnya LDR mengindikasikan 

jumlah kredit yang disalurkan tinggi, sehingga laba yang akan diperoleh 

perusahaan semakin besar dan menakibatkan profitabilitas meningkat. 

Perusahaan diharap bisa menjaga besarnya Loan to Deposit Ratio (LDR) 

antara 85% - 100% sesuai dengan standar Bank Indonesia. Jika besarnya Loan to 
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Deposit Ratio (LDR) lebih dari 100%, maka perusahaan beresiko mengalami 

kesulitan likuiditas. Hal ini berarti bahwa total kredit yang diberikan bank tersebut 

melebihi dana yang dihimpun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas 

bank, sebaliknya semakin rendah Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan 

kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya 

kesempatan bank untuk memperoleh laba. Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat 

dijadikan pedoman untuk menentukan strategi investasi bagi para investor. 

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator untuk menilai 

kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank 

dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan 

membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bisa ditagih), solvabilitas (modal 

berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena 

praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan 

pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang 

dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit 

macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja 

NPL yang baik. Bank harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur 

untuk membayar kembali kewajibannya dan bank wajib melakukan pemantauan 

terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 

memenuhi kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Jika 

pengelolaan kredit dilakukan secara baik dan menggunakan prinsip kehati-hatian 
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maka akan menghasilkan laba bagi perusahaan sehingga akan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

NPL yang dianggap baik nilainya berkisar antara 5% sampai 8% (Surat 

Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). Non Performing 

Loan merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang 

menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Nilai  

Non Performing Loan dapat dihitung dengan menbandingkan jumlah kredit 

bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan dan macet terhadap 

seluruh kredit yang diberikan. Dalam rasio NPL kredit yang dihitung adalah kredit 

yang diberikan kepada pihak ketiga. 

Beberapa penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruh 

profitabilitas perbankan membuahkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prastyaningtiyas (2010), Siagian (2009) dan 

Yuliani (2007), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap 

profitabilitas adalah positif.  Hal tersebut disebabkan terkikisnya modal akibat 

negatif spread dan peningkatan aset yang tidak diimbangi dengan penambahan 

modal. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang 

pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas. Namun hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian dengan Widayani (2005) menyatakan bahwa  CAR  

berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan karena 

penambahan modal dari pemilik yang berupa fresh money untuk mengantisipasi 

perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi kredit atau pinjaman yang 

diberikan. Kondisi ini juga makin diperparah oleh beberapa bank yang nilai 
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Capital Adequacy Ratio (CAR)nya minus. Menurut Hamonangan (2007) dan 

Mawardi (2005) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

Tingkat likuiditas dan rentabilitas bank tidak selalu berjalan searah. Ini 

berarti hubungan likuiditas tidak selalu positif tetapi bisa negatif artinya pada saat 

likuiditas tinggi, tingkat rentabilitas belum tentu tinggi pula. Sebaliknya, pada 

tingkat likuiditas rendah kita akan mampu mencapai tingkat rentabilitas tinggi, 

karena likuiditas yang berlebihan dapat menekan rentabilitas perusahaan, 

sementara likuiditas yang terlalu kecil dapat meningkatkan risiko likuiditas bank. 

Hal ini juga dinyatakan dalam penelitian Hamonangan (2007) dan Widayani 

(2005) menyatakan bahwa LDR berpengaruh negative terhadap profitabilitas. 

Namun bertentangan dengan penelitian Prastiyaningtiyas (2010), Yuliani (2007) 

dan Siagian (2009) menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit menjadi semakin besar.  

Penelitian Non Performing Loan (NPL) yang dilakukan oleh 

Prastiyaningtiyas (2010), Hamonangan (2007), Siagian (2009) dan Mawardi 

(2005) menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) memperkecil kesempatan 

bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, NPL menurunkan profitabilitas 

bank, semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat 

menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 
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Hal ini bertentangan dengan Widayani (2005) menyatakan bahwa NPL tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Kondisi perekonomian dan peraturan Bank Indonesia yang selalu berubah-

ubah membuat kinerja perusahaan perbankan mengalami perubahan juga. 

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan perbankan masih perlu dilakukan. Topik mengenai profitabilitas 

perbankan ini diambil didasarkan atas manajemen suatu bank, yang mencakup 

manajemen permodalan, manajemen likuiditas, manajemen kualitas aktiva dan 

manajemen profitabilitas yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja bank 

dalam memperoleh laba (profitabilitas). 

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya Mawardi 

(2005) yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

(profitabilitas). Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu dengan memperluas 

obyek penelitian pada bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010 dan 

menambah beberapa variabel struktur modal (LDR). Variabel NIM dan BOPO 

tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan variabel tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas.  

Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar profitabilitas perbankan 

pada bank go public di Indonesia yang diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan bank selama periode tahun 2007 -2010. Dengan menggunakan rasio 

keuangan dalam melakukan penilaian maka dapat diketahui prestasi dan 

kelemahan yang dimiliki masing-masing perusahaan perbankan, sehingga akan 

menjadi suatu informasi yang sangat berharga bagi pihak–pihak yang 
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berkepentingan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian tentang 

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS  DAN NON 

PERFORMING LOAN  TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2007-2010” dianggap 

penting untuk dilakukan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, 

LDR dan NPL sebagai variabel bebas dan ROA sebagai variabel terikat. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Apakah struktur modal, likuiditas dan non performing loan berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia selama tahun 2007-2010? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 2007-2010?  

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 2007-2010?   

4. Apakah  Non Performing Loan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 2007-2010. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan  dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh secara simultan struktur modal, likuiditas dan non 

performing loan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 2007-2010. 

2. Mengetahui pengaruh struktur modal secara parsial perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 2007-2010. 

3. Mengetahui pengaruh secara parsial likuiditas terhadap profitabilitas 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia selama tahun 

2007-2010. 

4. Mengetahui pengaruh secara parsial non performing loan terhadap 

profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia 

selama tahun 2007-2010. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1.  Manfaat secara teoritis  

a.  Bagi penulis sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat di 

bangku kuliah dan fakta yang ada di lapangan.  

b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian sejenis, sebagai pembanding hasil riset penelitian yang berkaitan 

dengan profitabilitas perusahaan perbankan dan sebagai pengembangan 

penelitian lebih lanjut.  
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c.  Bagi pembaca merupakan bahan informasi tentang pengaruh struktur 

modal, likuiditas, dan non performing loan terhadap profitabilitas 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2007-

2010.  

2.  Manfaat secara praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

a. Bagi calon investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

investasi di Bursa Efek. 

b. Bagi pengambil kebijakan (manajemen) dapat digunakan sebagai dasar 

untuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan return 

on asset (ROA). Dasar kebijakan itu adalah dengan melihat variabel 

independenpen yang berpengaruh terhadap ROA caranya dengan melihat 

koefisien regresi. 

c. Bagi nasabah sebagai bahan pertimbangan untuk menitipkan dana di bank. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Resource-Based Theory (RBT) 

Grand theory dalam penelitian ini adalah Resource-Based Theory (RBT). 

Solikhah (2010:4) menyatakan Resource-Based Theory (RBT) adalah suatu 

pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategik dan keunggulan 

kompetitif perusahaan yang menyakini bahwa perusahaan akan mencapai 

keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul. Resource-based theory 

dipelopori oleh Penrose dalam Astuti (2005:696) menyatakan bahwa sumber daya 

perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, jasa produktif yang tersedia berasal 

dari sumber daya perusahaan yang memberikan karakter unik bagi tiap-tiap 

perusahaan. Menurut Lev dalam Yuniasih (2010:5) menyatakan bahwa resource 

based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan 

kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan 

menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan 

kinerja optimal.  

Wernerfelt dalam Solikhah (2010:4) menjelaskan bahwa menurut 

pandangan Resource-Based Theory perusahaan memperoleh keunggulan 

kompetitif dan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan 

memanfaatkan asset-aset strategis yang penting. Aset-aset strategis tersebut 

termasuk asset berwujud maupun asset tak berwujud. Profitabilitas perusahaan 

diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 
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aktivanya secara produktif. Tingkat kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dan 

diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-

rasio dalam kinerja keuangan terutama rasio profitabilitasnya. Menurut Munawir 

(2007:33) profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Dalam menghasilkan laba perusahaan menggunakan 

asset dan modal yang dimiliki. Semakin besar rasio profitabilitas maka semakin 

baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin baik pula 

manajemen dalam mengelola asset-asset perusahaan.  

 

2.2 Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah mengukur keberhasilan manajemen sebagaimana 

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi (Weston, 1993: 

115). Profitabilitas menurut Suharli (2005:290) adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (profit). Menurut Fitrianto (2010:3) rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Almilia (2007:5) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal. Machmud 

(2009:166) menyatakan bahwa profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan 

yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada kredit (pembiayaan) 

yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisien 
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usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas 

sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dan 

pengelolaan dana. Sedangkan menurut Munawir (2007:33) rentabilitas atau 

profitabilility menunjukan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu.  

Rasio profitabilitas atau rasio keuntungan menurut Wasis (1993:15) adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba. Masih dalam 

Wasis (1993:32), profitabilitas dipergunakan untuk mengukur keberhasilan 

manajemen perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Riyanto 

(1996:35) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dalam periode tertentu. Menurut Husnan (2004:40) rasio profitabilitas atau 

efisiensi adalah rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan 

(atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan). 

Profitabilitas atau efisiensi digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan (Husnan, 1998:563). Profitabilitas berusaha 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, baik menggunakan seluruh 

aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri (Awat, 1999:391). 

Rasio Profitabilitas memberikan jawaban akhir tentang bagaimana efektifnya 

perusahaan tersebut dikelola (Weston, 1993:122). Tingkat laba yang rendah 

diakibatkan oleh rendahnya marjin keuntungan terhadap penjualan dan rendahnya 

perputaran total harta (Weston, 1993:122) 
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2.2.2 Pengukuran Profitabilitas 

Profitabilitas dapat diukur menggunakan menggunakan empat macam 

tolok ukur, yaitu return on assets (ROA),  return on equity (ROE), rasio biaya 

operasional dan net profit margin (NPM) (Dendawijaya, 2005:118). 

1. Return on Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan 

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

segi penggunaan asset. Penilaian rasio ROA berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah ROA yang nilainya 

berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%  yang termasuk dalam bank sehat. 

Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan total 

aktiva yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2005:118). 

 

 ROA =    

2. Return on Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) adalah perbandingan laba bersih bank dengan 

ROE modal sendiri. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Semakin besar ROE 

semakin besar juga keuntungan yang diperoleh bank.  Perolehan laba cukup 

tinggi, atau rasio ROE berkisar antara 5% sampai dengan 12,5%. Rasio ini 
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merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan modal sendiri yang 

dimiliki bank (Dendawijaya, 2005:118). 

 

 ROE =    

3. Rasio Maya (Beban) Operasional (BOPO) 

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional 

dan pendapatan operasianal.  Tingkat efisiensi cukup baik atau rasio BOPO 

berkisar antara 94% sampai dengan 96%. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya (Dendawijaya, 2005: 119):  

 

 BOPO  =    

4. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin adalah rasio yang mengambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima dari kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2005: 120). 

 

 NPM  =    

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini 

adalah ROA, karena ROA lebih memfokuskan pada kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan secara keseluruhan. Dalam 

penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan 
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penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar 

berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam 

mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2005:119).  

ROA menunjukan pengelolaan aktiva, semakin tinggi angka ROA 

menunjukan penggelolaan asset semakin produktif (Bastian, 2006:299). Menurut 

Machmud (2009:166), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum 

pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin 

besar ROA, semakin besar pulatingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga 

kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Menurut Yuliani 

(2007:21), ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan 

income dari pengelolaan aset yang dimiliki. Penilaian rasio ROA berdasarkan 

Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah ROA 

yang nilainya berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%  yang termasuk dalam 

bank sehat. 

 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas menurut penelitian 

terdahulu adalah: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Aspek permodalan dapat diukur dengan capital adequacy ratio (CAR). 

capital adequacy ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan 
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seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana 

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

luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 

2005:121). Ketentuan tentang modal minimum bank umum yang berlaku di 

indonesia mengikuti standar Bank for International Settlement (BIS) yang 

menyatakan setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari 

aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) (Dendawijaya, 2005:40). 

Sementara itu, Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban penyediaan modal 

inti minimum bank umum sebesar Rp.80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan 

meningkat menjadi Rp.100 Milyar pada akhir tahun 2010. 

2. Efisiensi Operasional 

Efisiensi Operasional diukur dengan rasio BOPO. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan 

jalur membandingkan satu terhadap lainnya (Dendawijaya, 2005:119). Rasio 

biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Artinya, semakin rendah BOPO berarti semakin 

efisien kinerja bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, 

dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan 

semakin besar. 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM), yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 
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untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih 

diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga (Prastiyaningtiyas, 

2010:28). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga 

bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi 

beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga 

atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Almilia, 2005:15) 

4. Non Performing Loan (NPL) 

 Siamat dalam Hamongan (2007:6) menyatakan bahwa Non 

Performing Loan atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai 

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali 

debitur. Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini 

maka akan semaki buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah 

kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat 

pengembalian kredit macet. Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat 

kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit 

yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (special mention), kurang 

lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). 
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5. Likuiditas 

Likuiditas diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang 

telah didistribusikan ke masyarakat. Dengan kata lain bank dapat memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar kembali pencairan dana 

deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang 

telah diajukan. Menurut Riyadi dalam Hamonangan (2007:7), LDR dapat 

dijadikan tolok ukur kinerja lembaga intermediasi yaitu lembaga yang 

menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana (unit surplus of funds) 

dengan pihak yang membutuhkan dana (unit deficit of funds). 

6. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal 

bank sendiri. Rasio ini mengukur seberapa besar total passive yang terdiri atas 

persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang 

(Dendawijaya, 2005:121). Semakin besar DER menunjukkan bahwa struktur 

modal lebih banyak memanfaatkan hutang dibandingkan dengan ekuitas. 

Artinya, semakin besar Debt Equity Rasio mencerminkan solvabilitas 

perusahaan semakin rendah sehingga kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutangnya rendah, hal ini berarti bahwa risiko perusahaan 
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(financial risk) relatif tinggi. Adanya risiko yang tinggi menyebabkan 

investasi pada suatu saham akan kurang menarik terutama bagi investor. 

7. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pangsa pasar yang mampu 

dikuasai oleh masing-masing bank terhadap dana dari masyarakat. Hal ini 

diartikan semakin besar jumlah DPK berarti bank tertentu dapat dikatakan 

sangat bagus tingkat kepercayaan dari masyarakat. DPK terdiri dari giro, 

tabungan dan deposito. 

 

2.3 Struktur Modal 

2.3.1 Pengertian Struktur Modal 

Capital (modal) merupakan salah satu aspek dalam penilaian tingkat 

kesehatan suatu bank atau yang dikenal dengan analisis CAMEL (Capital, Asets, 

Management, Earning dan Liquidity). Dalam aspek ini yang dinilai adalah 

permodalan yang dimiliki oleh bank yang berdasarkan kepada kewajiban 

penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Merkusiwati (2003:104) mendefinisikan modal merupakan faktor yang 

sangat penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko 

kerugiannya. Modal juga berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument 

untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian 

aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 

atau apakah modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan. 
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Artinya, permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban 

penyediaan modal minimum bank. 

Dendawijaya (2005:121) mendefinisikan capital adequacy ratio (CAR) 

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko (kredit, pernyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 

ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari 

sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. 

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

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Selain itu, 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan aktiva 

yang beresiko. Menurut Dendawijaya (2005:40) bank Indonesia mewajibkan 

setiap bank umum menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total aktiva 

tertimbang menurut resiko (ATMR).  

Penilaian rasio CAR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah CAR yang nilainya berkisar antara 

8% sampai dengan 9%. Menurut Bank for International Settlements (BIS) 

mewajibkan setiap bank umum menyediakan modalminimum sebesar 8%. 

Ketentuan Bank Indonesia juga mengatur cara perhitungan aktiva tertimbang 

menurut resiko yaitu terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung berdasarkan 

nilai masing-masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot 

resikonya masing-masing. 
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2.3.2 Pengukuran struktur modal 

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah 

sebagai berikut (Dendawijaya, 2005: 41): 

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

masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos 

aktiva neraca tersebut. 

2. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal 

rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-

masing pos rekening tersebut. 

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

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

inti + modal pelengkap) dan modal ATMR. Rasio tersebut dapa dirumuskan 

sebagai berikut: 

 CAR  =   

 Modal bank yang didirikan dan berkantor pusat di indonesia dibedakan 

menjadi dua (Dendawijaya, 2005:38), yaitu: 

1. Modal inti (primary capital) 

Komponen modal inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan 

cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dengan perincian 

sebagai berikut: 

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

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

sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

c. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

ditahan atau laba bersih setelah dikurangipajak dan mendapat persetujuan 

rapat umumpemegang saham atau rapat anggota sesuai anggaran dasar 

masing-masing. 

d. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan setelah mendapatkan persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota. 

e. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh 

rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

dibagikan. 

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

dan belum ditentukan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham 

atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai 

modal inti hanya 50%. Jika bank memiliki saldo rugi pada tahun-tahun 

lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang dari modal inti. 

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

setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan  

yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Jika bank mengalami 

kerugian pada tahun berjalan, seluruh kerugian tersebut menjadi factor 

pengurang dari modal inti. 
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h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan bagian kekayaan bersih tersebut adalah modal inti anak 

perusahaan setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. Yang dimaksud anak perusahaan adalah lembaga 

keuangan bukan bank (LKBB) yang mayoritas sahamnnya dimiliki oleh 

bank. 

2. Modal pelengkap (secondary capital) 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang tidak dibentuk 

dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan 

modal.  Modal pelengkap terdiri dari komponen-komponen: 

a. Cadangan reevaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari 

Direktorat Jendral Pajak. 

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang 

dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. 

c. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat 

yang memiliki sifat seperti modal. 

d. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang harus memenuhi berbagai 

syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman 

mendapat persetujuan dari BI, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan 

sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia. 
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2.4 Likuiditas 

2.4.1 Pengertian Likuiditas 

Likuiditas (cash ratio) bank adalah kemampuan bank untuk membayar 

semua utang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dikuasainya 

(Hasibuan, 2001:94). Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek 

(termasuk bagian dari utang jangka panjang yang jatuh temponya dalam waktu 

sampai dengan satu tahun) dari aktiva lancarnya (Bastian, 2006: 296). 

Rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang 

sudah jatuh tempo (Dendawijaya, 2005:114). Menurut Wasis (2001:14) rasio 

likuiditas mengukur kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan 

yang segera jatuh tempo. Sedangkan menurut Husnan (2004:39) likuiditas adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan 

jangka pendek. Likuiditas yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 

yaitu nilai LDR yang berkisar antara 85%-100%. Nilai LDR yang rendah atau 

kurang dari 85% mengindikasikan tingkat likuiditas perbankan yang tinggi, hal ini 

akan mengakibatkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat berkuran. Nilai 

LDR yang tinggi atau lebih dari 100% mengindikasikan tingkat likuiditas 

perbankan yang rendah, hal ini akan mengakibatkan perbankan akan mengalami 

kesulitan likuiditas sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 
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2.4.2 Pengukuran Likuiditas 

Bank dapat melakukan perhitungan dengan menggunakan loan to deposit 

ratio (LDR) dalam menilai likuiditas. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 LDR dapat dicari menggunakan 

rumus: 

 LDR  =   

 Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993 dalam Dendawijaya 

(2005: 116) mengungkapkan bahwa yang termasuk dalam pengertian dana yang 

diterima bank adalah: 

1. KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) (jika ada). 

2. Giro, deposito dan tabungan masyarakat. 

3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak 

termasuk pinjaman subordinasi. 

4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan.  

5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 

bulan. 

6. Modal pinjaman. 

7. Modal inti. 

Dendawijaya (2005:49) menyatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari 

masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh 

bank (80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat 

atau dana pihak ketiga terdiri dari: 
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1. Giro (demand deposit) merupakan simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 

giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah 

bukuan. 

2. Deposito (time deposit) atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak 

ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian. 

3. Tabungan (savining deposit) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. 

Rasio yang digunakan dalam untuk mengukur likuiditas bank dalam 

penelitian ini adalah loan to deposit datio (LDR) karena rasio ini menyatakan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya dan BI menggunakan LDR sebagai rasio pengukur likuiditas dalam 

penilian tingkat kesehatan bank. 

Almilia (2005:16) menyatakan bahwa loan to deposit ratio digunakan 

untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan 

tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah 

giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Sedangkan menurut 

Hamonangan (2007:7) LDR digunakan untuk mengukur seberapa jauh 
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kemampuan bank dalam membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri 

dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. Menurut 

Riyadi (2004:147) dalam Hamonangan (2007:7) LDR dapat dijadikan tolok ukur 

kinerja lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghubungkan antara pihak 

yang kelebihan dana (unit surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan 

dana (unit deficit of funds). Penilaian rasio LDR berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah LDR yang nilainya berkisar 

antara 85% sampai 100%. 

 

2.5 Non performing loan (NPL) 

2.5.1 Pengertian non performing loan (NPL) 

Siamat dalam Hamonangan (2007:6) menyatakan bahwa non performing 

loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai 

pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan 

dan atau karena faktor eksternal di luar kendali debitur. NPL (Non Performing 

Loan) menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank (Almilia, 2005:13). 

Rasio non-performing loan menunjukan bahwa kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank (Pasaribu, 

2007:7). Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan 



 

 

33

memungkinkan pencapaian laba semakin rendah. Kredit dalam hal ini adalah 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. 

 

2.5.2 Pengukuran non performing loan (NPL) 

NPL merupakan alat ukur dari risiko kredit, yang menunjukan 

perbandingan antara kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan 

(outstanding Credit). Menurut Triandaru (2006:107), Credit risk adalah resiko 

yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada 

masyarakat. Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur 

sering disebut dengan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Risiko 

kredit ini dapat terjadi akibat kegagalan dan ketidakmampuan nasabah dalam 

mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL 

dapar dicari menggunakan rumus: 

  NPL  =    

 Kriteria kualitas kredit (Triandaru, 2006: 120) dibagi menjadi lima 

kelompok yaitu sebagai berikut: 

1. Kredit Lancar (Pass). 

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila: 

a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu. 

b. Tidak ada pelanggaran perjanjian kredit. 
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c. Mutasi rekening aktif. 

2. Kredit dalam Perhatian Khusus (Special Mentioned) 

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. 

b. Jarang menggalami cerukan. 

c. Jarang terjadi pelanggaran kontrak. 

d. Mutasi rekening aktif. 

3. Kredit Kurang Lancar (Substandard)  

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan kurang lancar apabila: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga diatas 90 hari sampai 

dengan 120 hari. 

b. Sering terjadi cerukan. 

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah. 

d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 

4. Kredit Diragukan (Doubtful) 

Suatu kredit dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga diatas 120 hari sampai 

dengan 180 hari. 

b. Cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi rugi dan 

kekurangan arus kas. 

5. Kredit Macet (Loss)  

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut: 
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a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 

pada nilai wajar. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut 

pengawasan dan penetapan status bank menyatakan bahwa bank yang dinilai 

memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya 

adalah bank yang memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara netto 

lebih dari 5%  dari total kredit. Penilaian rasio NPL menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yaitu rasio NPL yang nilainya 

berkisar antara 5% sampai dengan 8%. 

 

2.6  Analisis Rasio Keuangan 

Analisis Keuangan adalah suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan 

pada waktu yang lalu dan prospek pada masa depan. Melalui analisis keuangan 

diharapkan dapat menemukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan 

menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Financial 

statement)  (Awat, 1999: 379). Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan 

atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam 

laporan keuangan, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka 
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rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standar (Munawir, 2007: 64).  

Analisa rasio digunakan untuk menentukan tingkat kinerja suatu bank dan 

kesehatannya dengan menggunakan perhitungan rasio likuiditas, rentabilitas dan 

solvabilitas suatu bank. Perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, 

akan memberikan gambaran yang jelas tentang baik dan buruknya operasional 

suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya dalam neraca dan laba rugi. 

Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank 

dikelompokkan ke dalam tiga tipe dasar, yaitu  (Dendawijaya, 2005: 114): 

1. Analisis Rasio Likuiditas 

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank antara lain:  

a. Cash Ratio 

Cash ratio adalah rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang 

dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah 

(deposan) pada saat ditarik dengan mengunakan alat likuid yang 

dimilikinya. Menurut ketentuan bank Indonesia, alat likuid terdiri atas 

uang kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan di bank 

Indonesia. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan 

likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam praktik akan 
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mempengaruhi profitabilitasnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara 

jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera 

dibayar. 

b. Reserve Requirement (RR) 

Reserve Requirement atau lebih dikenal dengan likuiditas wajib 

minimum merupakan ketentuan bagi setiap bank umum untuk 

menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya 

dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening giro bank yang 

bersangkutan pada bank Indonesia.besarnya RR tersebut telah mengalami 

perubahan dan  sejak tahun 1997 hingga sekarang besarnya reserve 

requirement (RR) adalah 5%. Rasio ini merupakan perbandingan antara 

jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan jumlah dana (simpanan) 

pihak ketiga. 

c. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang telah diberikan oleh bank. 

LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

memebayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.  

Semakin tinggi rasio tersebut memberi indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 

jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. 
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Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank dengan jumlah dana pihak ketiga. 

d. Loan to Asset Ratio  

Loan to Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang 

dimiliki bank. Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit 

yang diberikan bank dengan besarnya total asset yang dimiliki bank. 

Semakin tinggi rasio ini tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah 

asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. 

e. Rasio Kewajiban Bersih Call Money 

Persentase rasio ini menunjukan besarnya kewajiban bersih call 

money terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Jika 

rasio ini semakin kecil nilainya, likuiditas bank dikatakan cukup baik 

karena bank dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang 

antarbank dengan alat likuid yang dimiliki. Aktiva lancar adalah berupa 

uang kas, giro pada BI, Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar 

uang (SBPU) yang telah di-endors oleh bank lain (kesemuanya dalam 

bentuk rupiah). Rasio ini merupakan perbandingan antara kewajiban bersih 

call money dengan aktiva lancar. 

2. Analisis Rasio Rentabilitas 

Analisis Rasio Rentabilitas adalah alat ukur untuk menganalisis atau 

menggukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 
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yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Profitabilitas sering dipergunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan modal didalam perusahaan, maka 

rentabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dengan seluruh aktiva 

dan modal yang dimiliki berkerja untuk menghasilkan laba (profit). 

a. Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.  Rasio ini merupakan 

perbandingan antara jumlah laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki 

bank. 

b. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah perbandingan laba bersih bank 

dengan ROE modal sendiri. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Semakin 

besar ROE semakin besar juga keuntungan yang diperoleh bank. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara jumlah laba bersih dengan modal sendiri 

yang dimiliki bank.  

c. Rasio Maya (Beban) Operasional (BOPO) 

Rasio biaya Operasional adalah perbandingan antara biaya 

operasional dan pendapatan operasianal. Rasio ini digunakan untuk 
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mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya.  

d. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin adalah rasio yang mengambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan 

yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 

3. Analisis Rasio Solvabilitas 

Analisis Ratio Solvabilitas adalah anaisis yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi 

likuidasi bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang 

(jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal 

bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis 

aktiva yang dimiliki bank. 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh 

aktiva bank yang mengandung resiko (kredit,pernyertaan,surat 

berharga,tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri 

bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank seperti 

dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. CAR dengan kata lain 

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko  CAR merupakan 
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indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya 

sebagai akibat dari keruogian-kerugian bank yang disebabkan aktiva yang 

beresiko. 

b. Debt to Equity Ratio ( DER) 

DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka 

panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal 

bank sendiri. Rasio ini mengukur seberapa besar total passive yang terdiri 

atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.  

c. Long Term Debt to Assets Ratio 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh 

aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber utang 

jangka panjang. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Judul Variabel Alat 
analisis 

Hasil 

Fitriani 
Prastiya 
ningtyas 

2010 Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Profitabilitas 
Perbankan 
(Studi pada 
Bank Umum 
Go Public 
yang Listed di 

Variabel 
terikat: 
profitabilitas 
(ROA) 
Variabel 
bebas: 
CAR, NPL, 
BOPO, 
LDR, NIM, 
Pangsa 
Kredit 

Analisis 
linier 
berganda 

Variabel 
yang 
signifikan 
positif: 
CAR, 
NIM, 
Pangsa 
Kredit 
Variabel 
yang 
signifikan 
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BEI Tahun 
2005-2008) 

negatif:  
NPL, 
BOPO 
Variabel 
yang tidak 
signifikan: 
LDR 

Reynaldo 
Hamonangan 
dan Hasan 
Sakti 
Siregar  

2007 Pengaruh 
capital 
adequacy ratio, 
debt to equity 
ratio, non 
performing 
loan, operating 
ratio dan loan 
to deposit ratio 
terhadap return 
on equity  
(ROE) 
perusahaan 
perbankan 
yang terdaftar 
di BEI 

Variabel 
terikat: 
ROE 
Variabel 
bebas: 
CAR, DER, 
NPL, OR 
dan LDR 

Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Variabel 
yang tidak 
signifikan: 
CAR dan 
DER 
Variabel  
yang 
signifikan 
negatif: 
NPL, OR 
dan LDR 

Yuliani  2007 Hubungan 
Efisiensi 
Operasional 
dengan Kinerja 
Profitabilitas 
Pada Sektor 
Perbankan 
Yang Go 
Public Di 
Bursa Efek 
Jakarta 

Variabel 
terikat:  
ROA 
Variabel 
bebas: 
MSDN, 
BOPO, 
CAR, LDR 
 

Analisis 
regresi 
time-
series 
cross-
section 

Variabel  
yang 
signifikan 
negatif: 
BOPO 
Variabel 
yang 
signifikan 
positif:  
CAR. 
Variabel 
yang tidak 
signifikan:  
MSDN dan 
LDR. 

Febriyanti 
Dimaelita 
Siagian dan 
Wahidin 
Yasin 

2009 Pengaruh Non 
Performing 
Loan (NPL), 
Tingkat 
Kecukupan 

Variabel 
terikat: 
ROA 
Variabel 

Analisis 
regresi 
linier 
berganda 

Variabel  
yang 
signifikan 
negatif: 
NPL 
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Modal, Tingkat 
Likuiditas, Dan 
Kualitas 
Aktiva 
Produktif 
(KAP) 
Terhadap 
Tingkat 
Profitabilitas 
Perbankan 
Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Indonesia 
Tahun 2006 – 
2008 

bebas: 
NPL, CAR, 
LDR, Quick 
Ratio (QR) 
dan KAP  

Variabel 
yang 
signifikan 
positif:  
CAR dan 
Quick 
Ratio (QR) 
Variabel 
yang tidak 
signifikan:  
LDR dan 
KAP 

Wisnu 
Mawardi 

2005 Analisis 
faktorfaktor 
yang 
mempengaruhi 
kinerja 
keuangan Bank 
Umum di 
Indonesia. 
 

Variabel 
Terikat: 
ROA 
Variabel 
Bebas:  
NPL, 
BOPO, 
NIM, CAR 
 

Analisis 
regresi 
linier 
berganda 
 

Variabel 
yang 
signifikan 
positif:  
 NIM 
Variabel 
yang 
signifikan 
negative: 
NPL, 
BOPO 
Variabel 
yang tidak 
signifikan:  
CAR 

 

2.8 Kerangka Berpikir  

2.8.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas 

Wasis dalam Kurniasih (2009:35) menyatakan bahwa struktur modal atau 

permodalan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Bank dalam melakukan 

usahanya harus didukung dengan modal yang kuat, kekuatan modal yang dimiliki 

dapat mendorong kepuasan nasabah pengguna modal untuk memenuhi 
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kewajibannya, sehingga permintaan dana dari para nasabah dapat dipenuhi. 

Artinya semakin besar dana yang disalurkan maka akan semakin besar pula 

kesempatan bank mendapatkan keuntungan berupa pendapatan bunga dari kredit 

yang diberikan dan secara otomatis akan meningkatkan profitabilitas. 

Warjiyo dalam Fransisca (2007:5) menyatakan bahwa tingkat kecukupan 

modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio capital adequacy ratio (CAR). 

CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang 

tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Jika volume 

kredit meningkat maka akan meningkatkan pendapatan sehingga profitabilitas 

naik. 

Santoso dalam Kurniasih (2009:36) menyebutkan bahwa rasio CAR yang 

tinggi menyebabkan semakin tinggi permodalan bank sehingga akan menambah 

kepercayaan masyarakat terhadap bank dan modal besar memungkinkan bank 

untuk menciptakan kredit yang besar pula sehingga akan meningkatkan laba yang 

berdampak pada peningkatan profitabilitas. Selain itu modal yang besar akan 

menyebabkan semakin besar “alat pencetak laba” maksudnya yaitu seluruh aktiva 

yang dapat menghasilkan laba atau sering disebut sebagai kualitas aktiva. Jadi 

menurut Santoso CAR berpengaruh positive terhadap profitabilitas. 

Besar kecilnya modal yang dimiliki oleh suatu bank dapat digunakan 

untuk memprediksi apakah bank tersebut akan mengalami kebangkrutan atau 

tidak pada masa yang akan datang. Dengan tercukupinya permodalan bank, maka 

bank tersebut dapat menjalankan operasinya dengan efisien. Saat bank dikatakan 
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efisien dalam menjalankan operasinya, maka dapat disimpulkan bahwa bank 

tersebut mempunyai kinerja yang bagus, sehingga potensi untuk mengalami 

kerugian dapat diminimalisir. Dengan semakin kecil kerugian yang dialami, maka 

dapat dipastikan laba yang diperoleh bank tersebut semakin meningkat, sehingga 

akan meningkatkan nilai profitabilitas bank tersebut. Semakin besar rasio capital 

adequacy ratio (CAR), maka akan semakin rendah kemungkinan timbulnya bank 

bermasalah dan juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat. 

Dengan semakin rendah kemungkinan timbulnya bank bermasalah, maka semakin 

besar pula tingkat profitabilitas suatu bank. Dengan demikian, semakin besar rasio 

CAR maka semakin besar pula profitabilitas suatu bank sehingga dapat 

disimpulkan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

bank.  

 

2.8.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas 

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank berada pada angka di 

bawah 85% (misalkan 70%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya 

dapat menyalurkan sebesar 70% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Jika 

rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total 

kredit yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Semakin tinggi 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukan semakin riskan kondisi likuiditas bank, 

sebaliknya semakin rendah Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kurangnya 

efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank 

untuk memperoleh laba. Perubahan Loan to Deposit Ratio (LDR) bank yang 
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berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (85% - 100%), maka 

perubahan laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi 

bahwa bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). 

Dendawijaya (2005:116) menyatakan bahwa semakin tinggi LDR 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Rendahnya likuiditas bank menyebabkan dana dari masyarakat 

yang berupa tabungan, deposito dan giro semakin besar, semakin besar dana dari 

masyarakat maka bank dapat menyalurkan kredit semakin besar pula. Semakin 

besar kredit yang diberikan maka semakin besar pula laba yang diterima. Semakin 

besar laba maka akan meningkatkan nilai ROA perusahaan. 

Riyadi dalam Siagian (2009:6) menyatakan LDR adalah perbandingan 

antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh bank. LDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan 

dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat 

memiliki LDR 85% sampai 110%, jika LDR di atas 110% maka bank akan 

mengalami kesulitan likuiditas dan berdampak pada penurunan profitabilitas. 

Likuiditas yang rendah akan meningkatkan dana dari masyarakat sehingga 

perusahaan dapat lebih banyak menyalurkannya kembali berupa kredit kepada 

masyakat. Semakin besar DPK maka akan semakin besar pula kredit yang 

diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kemampuan perusahaan (perbankan) 

dalam menyalurkan kredit kepada nasabah dengan mengandalkan DPK (deposito, 

tabungan dan giro) mempunyai pengaruh terhadap kenaikan profitabilitas 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memberikan kredit kepada nasabah 
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dengan mengandalkan DPK mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Semakin tinggi rasio LDR, memberikan indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar 

(Dendawijaya, 2005:116).  

 

2.8.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas 

Nasser dalam Pasaribu (2007:7) menyatakan bahwa rasio non-performing 

loan menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka 

akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba semakin rendah. 

Siamat dalam Hamonangan (2007:6) menyatakan bahwa non performing 

loan atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena 

faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Rasio ini menunjukan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian 

yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. 
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Mahmoedin dalam Siagian (2009:5) menyatakan bahwa non performing 

loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi 

tunggakan. Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan 

kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 

Peningkatan NPL mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan 

penghapusan piutang yang cukup besar sehingga kemampuan memberikan kredit 

menjadi sangat terbatas. 

Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPL maka 

semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. Maka dalam hal ini semakin tinggi rasio NPL 

maka semakin rendah profitabilitas suatu bank. Secara skematis kerangka 

pemikiran tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

2.9 Hipotesis 

Uraian permasalahan beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2007-2010, konsep teori dan penelitian-penelitian sebelumnya 

maka dapat diambil hipotesis: 

H1 : ada pengaruh struktur modal (capital adequacy ratio), likuiditas (loan to 

deposit ratio dan non performing loan berpengaruh terhadap profitabilitas 

perbankan.  

H2 : ada pengaruh struktur modal (capital adequacy ratio) berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas perbankan. 

H3 : ada pengaruh likuiditas (loan to deposit ratio) berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan. 

H4  : ada pengaruh non performing loan berpengaruh negative terhadap 

profitabilitas perbankan. 
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BAB III 

METOE PENELITIAN 

 

2.10 Populasi dan sampel 

3.1.1 Populasi  

Obyek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2010. Data dari Bursa 

Efek Indonesia menyatakan bahwa jumlah bank umum yang terdaftar pada akhir 

tahun 2010 sebanyak 29 bank, pada akhir tahun 2009 sebanyak 28 bank, pada 

akhir tahun 2008 sebanyak 30 bank dan pada akhir tahun 2007 sebanyak 26 bank. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 bank.  Dari populasi yang 

ada akan diambil sejumlah tertentu sebagai sampel. Nama-nama perusahaan 

perbankan yang akan digunakan dalam sampel diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur 

dalam suatu skala numeric. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data 

yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Data sekunder berupa laporan keuangan dari bank go 

public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Teknik pengambilan sampel 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu 

sample yang ditarik dengan menggunakan kriteria tertentu.  

Kriteria perusahaan perbankan yang memenuhi sebagai sampel adalah: 

1. Bank yang terdaftar di BEI yang mempunyai laporan keuangan lengkap dan 

telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2010. 

2. Perusahaan perbankan menghasilkan laba yang positive selama tiga tahun. 

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

1. Bank yang terdaftar di BEI yang mempunyai laporan keuangan 
lengkap dan telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari 
tahun 2007 sampai tahun 2010. 

(32 bank) 

 

2. Perusahaan perbankan yang tidak menghasilkan laba yang 
positive selama tiga tahun. 

21 bank 

Total 21 bank 

 

Jumlah keseluruhan bank go public yang yang terdaftar di BEI tahun 

2007-2010 adalah sebanyak 32 bank, tetapi yang memenuhi kriteria diatas hanya 

21 bank. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 21 

bank go public pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

1. Profitabilitas (Y) 

Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on Assets (ROA). 

Return On Assets (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 
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kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) 

secarakeseluruhan. Menurut Dendawijaya (2005:118) ROA dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

 ROA =    

2. Struktur Modal (X1) 

Alat yang digunakan dalam mengukur tingkat struktur modal adalah 

capital adequacy ratio (CAR). Capital adequacy ratio merupakan rasio 

permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko 

kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR diukur dengan 

menggunakan rumus (Dendawijaya, 2005: 121): 

CAR  =   

3. Likuiditas (X2) 

Aspek Likuiditas bank diukur dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menunjukan 

salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Dendawijaya,2005:166): 

LDR  =   

 

4. Non Performing Loan  (X3) 
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Non Performing Loan (NPL) menunjukan bahwa kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh 

bank. NPL diukur dengan menggunakan rumus (Mawardi, 2005) : 

 NPL  =    

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah 

laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2010 yang dipublikasikan umum dan tercantum dalam Direktori 

Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,  Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), laporan hasil penelitian ilmiah dan jurnal penelitian 

ilmiah. 

 

3.4 Metode Analisis Data  

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan 

yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk 

memecahkan suatu masalah. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 

digunakan analisa regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh struktur modal (CAR), likuiditas (LDR) dan 

non performing loan (NPL) terhadap profitabilitas (ROA)  perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010. Sebelum analisa regresi linier dilakukan, 
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maka harus diuji dulu dengan uji normalitas yang kemudian dilanjutkan dengan 

uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model regresi digunakan tidak 

terdapat masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokolerasi. Jika 

terpenuhi maka model analisis layak untuk digunakan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009:147). 

Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Ada dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji Normalitas dengan analisis grafik 

dapat dilihat dengan menggunakan program SPSS yaitu melalui grafik 

histogram maupun grafik normal plot. Dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Data normal dan tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut 

(Ghozali, 2009:149): 

1. Jika data penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, 

maka regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal,, 

maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Ghozali (2009:149) menyatakan bahwa uji normalitas dengan grafik 

dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada 
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hal  secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan selain 

menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual dapat juga 

digunakan uji statistik yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dikatakan normal apabila Asymp. Sign lebih dari 0,05. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu 

dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali, 2009:95). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi 

dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan 

menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum 
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dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance 

≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2009:96). 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2009:99). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntut sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data time 

series, sedangkan pada data cross section, masalah autokorelasi relatif 

jarang terjadi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

dengan menggunakan uji Durbin Watson. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji keterokesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari suatu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedositas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2009:125). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokesdastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat grafik plot. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 
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scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y’ adalah Y yang 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di studentized (Ghozali, 2009:126). Dasar analisis 

heteroskedasitas, sebagai berikut :  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterodastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heterokedastisitas.  

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

secara simultan (uji F) dan secara penyajian parsial (uji t). 

a. Pengujian secara simultan (uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama 

apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel terikat. Apabila hasil pengolahan data dengan program SPSS 

menunjukkan probabilitas Fhitung dibawah 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Makin besar adjusted R 

square, maka makin tinggi tingkat variabilitas variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama.  

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan 

hipotesis sebagai berikut: 
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1) Ho : b1 = b2 = b3 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel bebas secara bersama-sama. 

2) Ho : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari 

variabel bebas secara bersama-sama. 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut : 

1) Jika F hitung <  dari F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. 

2) Jika F hitung > dari F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b. Pengujian secara parsial (uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program 

komputer SPSS dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig. t) 

masing-masing variable independen dengan taraf signifikansi α = 0,05. 

Apabila tingkat signifikansinya (Sig. t) nlebih kecil daripada α = 0,05, 

maka hipotesisnya diterima artinya variabel independen tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

apabila tingkat signifikansinya (Sig. t) lebih besar daripada α = 0,05, maka 

tidak menerima hipotesis artinya variabel independen tersebut tidak 

berpebgaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

a) Ho = b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

b) Ho = b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh secara signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut : 

a) Jika nilai t hitung  <  nilai t tabel  maka Ho diterima atau menolak Ha. 

Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. 

b) Jika nilai t hitung > nilai t tabel  maka Ho ditolak atau menerima Ha. 

Artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikat. 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang dipakai untuk menganalisis variabel–variabel dalam 

penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, guna mengetahui arah, 

pengaruh, dan kekuatan hubungan dari variabel independen terhadap 

variabel-variabel dependen, dimana profitabilitas (ROA) sebagai variabel 

dependen sedangkan struktur modal (CAR), likuiditas (LDR) dan non 

performing loan (NPL) sebagai variabel independen. Persamaan regresi 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  Y  =    

Keterangan: 
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Y   : Return on Assets (ROA) 

a   : Bilangan Konstanta  

b
1 
– b

3  
: Koefisien Regresi  

X
1  

: Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X
2   

: Loan to Deposit Ratio (LDR)  

X
3  

: Non Performing Loan (NPL) 

e    : Variabel Pengganggu (error) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Variabel dalm penelitian ini meliputi variabel CAR, LDR dan NPL serta ROA. 

Hasil olah data deskriptif dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ROA 84 -1.14 2.59 1.2043 .73783 

CAR 84 6.20 34.44 16.7068 5.54031 

LDR 84 40.22 105.98 74.4994 15.46727 

NPL 84 .48 8.97 3.0358 1.65802 

Valid N 
(listwise) 84     

     Sumber: Output SPSS 16  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 84 yang didapat dari 21 x 4 (perkalian antara jumlah 

sample dengan jumlah tahun dalam pengamatan). Dari 84 buah sampel data ROA, 
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nilai minimum sebesar -1,14% dan nilai maksimum sebesar 2.59%. Sedangkan 

nilai rata-rata ROA sebesar 1,20% dengan standar deviasi sebesar 0,73783. 

Standar deviasi yang lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data 

yang kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio ROA 

terendah dan tertinggi. 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa nilai minimum CAR sebesar 6,20% dan nilai 

maksimum sebesar 34,44%. Sedangkan nilai rata-rata CAR dari 84 buah sampel 

sebesar 16.71% dengan standar deviasi sebesar 5,54031. Standar deviasi yang 

lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak 

adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio CAR terendah dan tertinggi. 

 Tabel 4.1 menunjukan bahwa nilai minimum LDR sebesar 40.22% dan 

nilai maksimum sebesar 105.98%. Sedangkan nilai rata-rata LDR dari 84 buah 

sampel sebesar 74,50% dengan standar deviasi sebesar 15,46727. Standar deviasi 

yang lebih kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau 

tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari rasio LDR terendah dan tertinggi. 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa nilai minimum NPL sebesar 0.48% dan nilai 

maksimum sebesar 8,97%. Sedangkan nilai rata-rata NPL dari 84 buah sampel 

sebesar 3.01% dengan standar deviasi sebesar 1,65802. Standar deviasi yang lebih 

kecil dari mean menunjukkan sebaran variabel data yang kecil atau tidak adanya 

kesenjangan yang cukup besar dari rasio NPL terendah dan tertinggi. 

 

 

 



 

 

63

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam model regresi, variabel independent dan variabel dependen atau keduanya 

telah berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 

normalitas data, dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.  

Untuk mendeteksi normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov, 

terlebih dahulu menentukan hipotesis pengujian, yaitu: 

Ho : data terdistribusi secara normal. 

Ha : data tidak terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.2 Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA CAR LDR NPL 

N 84 84 84 84

Mean 1.2043 16.7068 74.4994 3.0358Normal Parametersa 

Std. Deviation .73783 5.54031 1.54673E1 1.65802

Absolute .052 .147 .090 .111

Positive .052 .147 .075 .111

Most Extreme 
Differences 

Negative -.047 -.104 -.090 -.062

Kolmogorov-Smirnov Z .474 1.349 .826 1.014

Asymp. Sig. (2-tailed) .978 .053 .503 .256

a. Test distribution is Normal.     

      
Sumber: Output SPSS 16  
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Table 4.2 menunjukan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov untuk 

variabel ROA adalah 0,474 dengan nilai signifikan 0,978, nilai Kolmogorov-

Smirnov untuk variabel CAR adalah 1,349 dengan nilai signifikan 0,053, nilai 

Kolmogorov-Smirnov untuk variabel LDR adalah 0,826 dengan nilai signifikan 

0,503 dan nilai Kolmogorov-Smirnov untuk variabel NPL adalah 1,014 dengan 

nilai signifikan 0,256. Semua variabel telah terdistribusi secara normal karena 

memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini 

berarti hipotesis nol diterima atau variabel ROA, CAR, LDR dan NPL 

terdistribusi normal.  

 

 
Gambar 4.1 Grafik Normal Probability P.Plot 

Sumber: Output SPSS 16 
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Selain menggunakan Kolmogorov-Smirnov, normalitas data dapat dilihat 

dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-Plot atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas dengan grafik Normal 

P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Tampilan gambar 4.1 grafik normal probability p.plot diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar 

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi 

secara normal sehingga model regresi dapat digunakan dan memenuhi asumsi 

normalitas.  

 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Dari 

hasil perhitungan sampel rata-rata rasio keuangan selama lima tahun, maka dalam 

penelitian ini perlu dilakuakan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang 

meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi yang dilakukan sebagai berikut:  

4.2.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independent. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Tolerance mengukur 
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variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable 

bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/ tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. 

Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila 

VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi 

gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau 

tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

Collinearity 
Statistics 

Model B 
Std. 

Error Beta T Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1.390 .520  2.673 .009   

CAR .021 .015 .154 1.412 .162 .926 1.080

LDR -.002 .005 -.050 -.476 .636 .988 1.012

1 

NPL -.116 .048 -.260 -2.387 .019 .935 1.070

a. Dependent Variable: 
ROA 
 

      

Sumber: Output SPSS 16 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa nilai tolerance variabel CAR sebesar 0,926 

dan nilai VIF sebesar 1,080. Nilai VIF variabel CAR kurang dari 10 atau 

tolerance lebih dari 0,10 maka variabel CAR dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Nilai tolerance variabel LDR 0,988 dan nilai VIF sebesar 1,012. 

Nilai VIF variabel LDR kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka 
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variabel LDR dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nilai tolerance 

variabel NPL sebesar 0,935 dan nilai VIF sebesar 1,070. Nilai VIF variabel NPL 

kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka variabel NPL dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinearitas. Tabel 4.3 menunjukan bahwa tolerance setiap 

variabel lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10. Hal ini berarti data yang 

digunakan tidak terjadi multikolinearitas. 

4.2.2.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi 

yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini digunakan untuk 

menguji asumsi klasik regresi berkaitan dengan adanya autokorelasi. Pengujian ini 

menggunakan Durbin Watson (DW-test). Ketentuan uji DW adalah jika nilai DW 

hitung terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (4-du), maka dapat 

dikatakan bahwa model terbebas dari autokorelasi atau bila du< dw <4-du. 

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson 

1 .339a .115 .082 .70696 1.917 

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, CAR   

b. Dependent Variable: ROA   

     Sumber: Output SPSS 16 
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Uji Durbin Watson menunjukan nilai DW 1,917. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan table DW dengan jumlah observasi (n) = 84, dengan jumlah 

variabel independen (k) = 3 dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai dl= 1,560 

dan du= 1,715. Karena nilai DW hitung terletak diantara batas atas (du) dan batas 

bawah (4-du) atau du < dw < 4-du yaitu 1,715 < 1,917 < 2,285. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa model terbebas dari autokorelasi. 

 

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan 

yang lain berbeda. Sedangkan bila terjadi ketidaknyamanan variance dari residual 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID 

dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data tersebar secara acak dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik diatas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas 

dalam model regresi yang digunakan. 
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS 

 

4.2.3 Pengujian Hipotesis  

4.2.3.1 Pengujian secara Simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independent dalam model 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 
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menggunakan table summary dan significancy level. Pengujian dengan 

menggunakan significancy level 0,05 (α = 5%). 

1. Jika sig > α, maka Ho diterima (koofisien regresi tidak signifikan). Hal 

tersebut berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika sig < α, maka Ho ditolak (koofisien signifikan). Hal tersebut berarti 

bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Berikut adalah hasil uji statistik F: 

Tabel 4.5 Uji Simultan (Uji F). 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 5.200 3 1.733 3.468 .020a

Residual 39.984 80 .500   

1 

Total 45.184 83    

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, CAR    

b. Dependent Variable: ROA     

Sumber: Output SPSS 16 

Tabel 4.5 menunjukan hasil uji simultan yang diperoleh nilai Fhitung = 

3,468 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,02 < 0,05, artinya hipotesis yang 

menyatakan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri CAR, LDR 

dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA diterima. Besar pengaruh XI, X2 

dan X3 terhadap Y dapat dilihat darihasil adjusted R square pada tabel 4.4 yaitu 
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sebesar 0,082. Hal tersebut berarti bahwa sebanyak 8,2% perubahan profitabilitas 

(ROA) bank-bank go public dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi 

CAR, LDR dan NPL. Sedangkan sisanya sebanyak 91,8% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, dll. 

 

4.2.3.1 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa data 

terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi dan 

tidak terdapat heteroskedastisitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah 

memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linear berganda. Secara 

umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent, dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui.  

Cara menguji signifikan dari persamaan regresi linier berganda secara 

parsial digunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). 

1. Jika sig > α, maka Ho diterima (koofisien regresi tidak signifikan0. Hal 

tersebut berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika sig < α, maka Ho ditolak (koofisien signifikan). Hal tersebut berarti 

bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel dependen Hasil analisis uji t dapat dilihat pada 

tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model B 
Std. 

Error Beta t Sig.
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 1.390 .520  2.673 .009      

CAR .021 .015 .154 1.412 .162 .225 .156 .148 .926 1.080

LDR -.002 .005 -.050 -.476 .636 -.062 -.053 -.050 .988 1.012

1 

NPL -.116 .048 -.260 -2.387 .019 -.298 -.258 -.251 .935 1.070

a. Dependent 
Variable: ROA 

         

Sumber: Output SPSS 16 

Tabel 4.6 diatas, menyatakan bahwa: 

1. Hasil pengujian parsial (uji t) antara CAR dengan profitabilitas bank 

menunjukkan nilai thitung sebesar 1,412 dengan nilai signifikan sebesar 0,162 

yang berada diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa CAR tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank. Sehingga H1 yang menyatakan bahwa rasio CAR 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank ditolak.  

2. Hasil pengujian parsial (uji t) antara LDR dengan profitabilitas bank 

menunjukkan nilai thitung sebesar -0,476 dengan nilai signifikan sebesar 0,636 

yang berada diatas 0,05. Hal Hal ini berarti bahwa LDR tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas bank. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa rasio LDR 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank ditolak. 
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3. Hasil pengujian parsial (uji t) antara NPL dengan profitabilitas bank 

menunjukkan nilai thitung sebesar -2,387 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 

yang berada dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa NPL berpengaruh signifikan 

negatif terhadap profitabilitas bank. Sehingga H3 yang menyatakan bahwa 

rasio NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank dapat diterima. 

Hasil pengujian mengindikasikan jika NPL meningkat, maka ROA akan 

menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wisnu Mawardi yang 

menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif terhadap ROA bank. 

 

4.2.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan tabel 4.6, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

ROA = 1,390  + 0,021 CAR – 0,002 LDR  - 0,116 NPL 

Persamaan diatas dapat diasumsikan sebagai berikut: 

1. Koofisien konstanta α (1,390) artinya jika variabel X1 (CAR), X2 (LDR) dan 

X3 (NPL) diasumsikan bernilai 0, maka ROA menjadi 1,390 

2. Koofisien variabel X1 (CAR) = 0,021, artinya jika CAR mengalami kenaikan 

1% sementara LDR dan NPL diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan ROA sebesar 0,021 atau 2,1%. 

3. Koofisien variabel X2 (LDR) = -0,002 , artinya jika LDR mengalami kenaikan 

1% sementara CAR dan NPL diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan 

penurunan ROA sebesar 0,002 atau 0,2%. 
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4. Koofisien variabel X3 (NPL) = -0,116 , artinya jika NPL mengalami kenaikan 

1% sementara CAR dan LDR diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan 

penurunan ROA sebesar 0,116 atau 11,6%. 

 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Non Performing Loan 
terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan. 

 
Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa struktur modal (capital adequacy 

ratio), likuiditas (loan to deposit ratio) dan non performing loan (NPL) terbukti 

berpengaruh terhadap profitabilitas (return on asset) perbankan. Dengan demikian 

secara simultan H1 diterima, artinya variabel CAR, LDR dan NPL memiliki 

pengaruh dalam mengukur tingkat profitabilitas perusahaan perbankan. Hal 

tersebut dikarenakan kenaikan kredit terutama kredit yang bersumber dari dana 

pihak ketiga. Kenaikan kredit mendorong kenaikan profitabilitas dan jumlah 

aktiva produktif naik terutama dari kenaikan kredit. Kenaikan kredit tersebut 

membuat CAR turun, tetapi masih dalam standar yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Kenaikan kredit yang lebih cepat dari pada kenaikan dana pihak ketiga membuat 

LDR naik sehingga bank mengalami kesulitan likuiditas. Perbankan telah 

memperbaiki kualitas kredit sehingga profitabilitas naik karena menurunnya 

kredit bermasalah. 

Besarnya pengaruh variabel CAR, LDR dan NPL terhadap variabel ROA 

sebesar 8,2% sedangkan sisanya sebesar 91,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi. Secara simultan kontribusi yang diberikan 

oleh variabel CAR sebesar 2,43%, variabel LDR 0,28% dan variabel NPL sebesar 
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6,65%. Hal ini membuktikan bahwa rasio CAR, LDR dan NPL memiliki peranan 

penting dan secara bersama-sama mempengaruhi ROA.  

Rata-rata nilai ROA selama tahun 2007-2010 sebesar 1,204, angka ini 

menunjukan bahwa setiap Rp 100 total aktiva dapat menghasilkan laba sebesar Rp 

1,204. Menurut Wernerfelt dalam Solikhah (2010:4) menjelaskan bahwa menurut 

pandangan Resource-Based Theory, perusahaan memperoleh keunggulan 

kompetitif dan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan 

memanfaatkan asset-aset strategis yang penting. Dengan memanfaatkan modal 

melalui penyaluran kredit yang berkualitas akan mendatangkan keuntungan yang 

berupa bunga kredit yang akan menyebabkan kenaikan laba yang secara otomatis 

akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Persamaan regresi dapat diketahui adanya hubungan positif antara CAR 

dengan ROA, jika CAR naik maka menyebabkan ROA mengalami kenaikan juga. 

CAR yang tinggi mengindikasikan modal yang dimiliki bank tinggi, dengan 

modal yang besar membuat kepercayaan nasabah meningkat untuk menyimpan 

dananya di bank. Selain itu modal yang besar membuat kredit yang disalurkan 

kepada masyarakat semakin besar. Besarnya kredit yang diimbangi dengan 

kualitas kredit yang baik akan mendatangkan pendapatan bagi perusahaan yang 

berupa bunga kredit sehingga akan menaikan profitabilitas perusahaan. Hasil 

regresi sesuai dengan yang diungkapkan Wasis dalam Kurniasih (2009:35), 

Warjiyo dalam Fransisca (2007:5) dan Santoso dalam Kurniasih (2009:36) yang 

menyatakan bahwa struktur modal atau permodalan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas.  
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Secara simultan variabel LDR memiliki pengaruh terendah terhadap 

profitabilitas yaitu sebesar 0,28%. Persamaan regresi dapat diketahui adanya 

hubungan negative antara LDR dengan ROA, jika LDR naik maka menyebabkan 

ROA turun. LDR yang tinggi mengindikasikan rendahnya likuiditas perbankan 

yang membuat tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan berkurang 

sehingga nasabah akan menarik dananya yang akan berakibat menurunnya DPK. 

DPK yang rendah membuat kredit yang disalurkan kepada masyarakat juga 

rendah sehingga pendapatan bank dari bunga kredit berkurang yang 

mengakibatkan laba berkurang dan secara otomatis akan menurunkan 

profitabilitas.  

Secara simultan variabel NPL memiliki pengaruh tertinggi terhadap 

profitabilitas yaitu sebesar 6,65%. Persamaan regresi menunjukan adanya 

hubungan negatif antara NPL dengan ROA. Rasio ini menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Artinya, semakin tinggi 

NPL maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar karena kerugian yang diakibatkan tingkat 

pengembalian kredit macet semakin besar. Dengan adanya kredit macet membuat 

pendapatan bunga kredit berkurang sehingga menurunkan profitabilitas 

perbankan. Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan 

kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank. Peningkatan NPL 

mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang 

cukup besar sehingga kemampuan memberikan kredit menjadi sangat terbatas. 
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Hasil regresi sesuai dengan yang diungkapkan Nasser dalam Pasaribu (2007:7), 

Siamat dalam Siregar (2007:6) dan Mahmoedin dalam Siagian (2009:5) 

menyatakan bahwa NPL berpengaruh negative terhadap profitabilitas. 

 

4.4.2 Struktur Modal (Capital Adequacy Ratio) Berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA) Perbankan. 

 
Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa struktur modal (capital adequacy 

ratio) terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on 

asset) perbankan. Dengan demikian secara parsial H2 ditolak, artinya untuk 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan perbankan variabel CAR tinggi tidak 

menjadi tolok ukur bank memperoleh laba yang tinggi. Hal ini dikarenakan 

peraturan Bank Indonesia yang menetapkan nilai CAR perbankan minimal 8%. 

Selain itu, tahun 31 Desember 2010 merupakan batas akhir pemenuhan kebijakan 

modal inti minimum Rp100 miliar sesuai dengan PBI No.9/16/PBI/2007. Apabila 

sampai batas akhir pemenuhan kebijakan bank umum tidak dapat memenuhi 

modal inti sebesar Rp100 milyar pada akhir 2010 maka bank umum diarahkan 

untuk menjadi BPR/BPRS. Modal bank tidak disalurkan kepada masyarakat 

membuat modal tersebut tidak produktif dan tidak menghasilkan laba bagi 

perusahaan. Modal perbankan lebih banyak digunakan untuk memperluas jaringan 

layanan perbankan dengan membuka kantor baru sehingga jumlah kantor bank 

umum trus meningkat. 

Penelitian ini didukung oleh teori dari Santoso dalam Kurniasih (2009:36) 

dan Wasis dalam Kurniasih (2009:35) menyatakan bahwa struktur modal atau 

permodalan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Wasis dalam Kurniasih 
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(2009:35) menyatakan bahwa bank dalam melakukan usahanya harus didukung 

dengan modal yang kuat, kekuatan modal yang dimiliki dapat mendorong 

kepuasan nasabah pengguna modal untuk memenuhi kewajibannya, sehingga 

permintaan dana dari para nasabah dapat dipenuhi. Artinya semakin besar dana 

yang disalurkan maka akan semakin besar pula kesempatan bank mendapatkan 

keuntungan berupa pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan secara 

otomatis akan meningkatkan profitabilitas. 

Santoso dalam Kurniasih (2009:36) menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

positive terhadap profitabilitass. Rasio CAR yang tinggi menyebabkan semakin 

tinggi permodalan bank sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat 

terhadap bank dan modal besar memungkinkan bank untuk menciptakan kredit 

yang besar pula sehingga akan meningkatkan laba yang berdampak pada 

peningkatan profitabilitas. Selain itu modal yang besar akan menyebabkan 

semakin besar “alat pencetak laba” maksudnya yaitu seluruh aktiva yang dapat 

menghasilkan laba atau sering disebut sebagai kualitas aktiva.  

Warjiyo dalam Fransisca (2007:5) menyatakan bahwa tingkat kecukupan 

modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio capital adequacy ratio (CAR). 

CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 

mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang 

tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Jika volume 

kredit meningkat maka akan meningkatkan pendapatan sehingga profitabilitas 

naik. 
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Penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian Hamonangan 

(2007:12) dan Mawardi (2005:91). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

capital adequacy ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan secara statistik, 

sehingga CAR tidak berpengaruh terhadap return on assets (ROA). Hal ini terjadi 

karena adanya peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa CAR Bank 

Umum minimal sebesar 8 %. Kondisi ini mengakibatkan bahwa menjaga agar 

capital adequcy ratio tersebut selalu dapat dipenuhi. Namun bank cenderung 

menjaga CAR tidak lebih dari 8% karena ini berarti idie fund atau bahkan 

pemborosan, karena sebenamya modal utama Bank adalah kepercayaan, 

sedangkan CAR 8% hanya dimaksudkan Bank lndonesia untuk menyesuaikan 

kondisi dengan perbankan intemasionai sesuai BIS. Jadi bank yang profitable 

tidak harus dengan CAR 8%yang penting ada kepercayaan masyarakat bahkan 

aturan Bank lndonesia tentang CAR muncul dapat dikatakan belum lama yakni 

pada awal terjadinya krisis perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia 

perbankan juga disebabkan adanya faktor jaminan pemerintah terhadap dana yang 

disimpan di bank. 

Penelitian Hamonangan dan Mawardi bertentangan dengan penelitian 

Yuliani (2007:33), Siagian (2009:9), Widayani (2005:68) dan Prastyaningtyas 

(2010:69). Penelitian tersebut menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan 

positif terhadap profitabilitas bank. Agar dapat meningkatkan ROA, nilai CAR 

harus ditingkatkan dengan mengurangi risiko dari aktiva atau menambah modal. 

Namun sebaliknya, bila aktiva tertimbang menurut risiko mengalami kenaikan 

atau risiko dari aktiva bertambah dan modal mengalami penurunan atau modal 
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rendah, maka CAR akan menurun. Dengan menurunnya nilai CAR, maka ROA 

juga akan mengalami penurunan.  

Penelitian Yuliani (2007:33) menyatakan bahwa CAR berpengaruh 

positive terhadap ROA. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan 

semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin 

besar keuntungan yang diperoleh bank. Seperti diketahui bahwa CAR juga biasa 

disebut dengan rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang 

diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman 

aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan 

inventaris bank. Dengan demikian, manajemen bank perlu untuk mempertahankan 

atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal 

delapan persen karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan 

ekspansi usaha dengan lebih aman. 

Widayani (2005:63) menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas karena adanya peraturan bank indonesia tentang CAR yang 

menyatakan bahwa CAR Bank Umum minimal sebesar 8 %. Kondisi ini 

mengakibatkan bahwa Bank selalu menjaga agar peraturan tentang Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tersebut dapat selalu dipenuhi. Namun Bank cenderung 

menjaga CARnya lebih dari 8 % bahkan sampai lebih dari 30 %. Hal ini 

disebabkan karena penambahan modal dari pemilik yang berupa fresh money 

untuk mengantisipasi perkembangan skala usaha yang berupa ekspansi kredit atau 

pinjaman yang diberikan. 
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4.4.3 Likuiditas (Loan to Deposit Ratio) Berpengaruh terhadap 
Profitabilitas (ROA) Perbankan. 

 
Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa likuiditas (loan to deposit ratio) 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) 

perbankan. Koofisien LDR negative yang berarti LDR memiliki pengaruh 

negative. Dengan demikian secara parsial H3 ditolak, artinya untuk mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan perbankan variabel LDR tinggi tidak menjadi 

tolok ukur bank memperoleh laba yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

menurunnya tingkat suku bunga yang mendorong pertumbuhan kredit yang lebih 

cepat dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Kenaikan kredit yang tidak disertai 

peningkatan dana pihak ketiga membuat perusahaan perbankan mengalami 

kesulitan likuiditas. Padahal 80%-90% dari dana yang dikelola bank berasal dari 

dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dendawijaya, 2005:49). Hal tersebut 

membuat perbankan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada nasabahnya 

sehingga menggurangi kepercayaan nasabah terhadap bank.  

Penelitian ini didukung oleh teori Riyadi dalam Siagian (2009:6) 

menyatakan LDR berpengaruh negative terhadap profitabilitas. LDR akan 

menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga 

yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat memiliki LDR 

85% sampai 110%, jika LDR di atas 110% maka bank akan mengalami kesulitan 

likuiditas dan berdampak pada penurunan profitabilitas. 

Dendawijaya (2005:116) menyatakan bahwa semakin tinggi LDR 

memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Rendahnya likuiditas bank menyebabkan dana dari masyarakat 
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yang berupa tabungan, deposito dan giro semakin besar, semakin besar dana dari 

masyarakat maka bank dapat menyalurkan kredit semakin besar pula. Semakin 

besar kredit yang diberikan maka semakin besar pula laba yang diterima. Semakin 

besar laba akan meningkatkan nilai ROA perusahaan. 

Rata-rata nilai LDR perusahaan perbankan selama tahun 2007-2010 

sebesar 74,499. Hal ini berarti setiap Rp 100 dana yang diterima dapat disalurkan 

dalam bentuk kredit sebesar Rp 74,499. Nilai LDR perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2007-2010 belum memenuhi kriteria Bank 

Indonesia yaitu nilai LDR yang berkisar 85%-100% . Hal tersebut menunjukan 

bahwa tingkat likuiditas yang tinggi dapat menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan. Dengan tingkat likuiditas yang tinggi mengindikasikan perbankan 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah sehingga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.  

 Penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian 

Prastiyaningtyas (2010:70), Kurniasih (2009:110), Siagian (2009:8), dan Yuliani 

(2007:33). Kurniasih (2009:110) menyatakan bahwa LDR tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA. DPK yang besar digunakan sebagai cadangan aktiva 

yang diklasifikasikan. Cadangan aktiva yang diklasifikasikan telah digunakan 

untuk menutupi kerugian sebagai akibat adanya kredit bermasalah. Menurut 

penelitian Yuliani (2007:33) LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Semakin 

tinggi LDR suatu bank tidak menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen bank 

untuk memperoleh keuntungan tinggi.  
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Penelitian Prastyaningtyas (2010:70) menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. LDR yang tinggi tidak 

berpengaruh terhadap ROA, hal ini dapat dikarenakan besarnya pemberian kredit 

tidak didukung dengan kualitas kredit. Kualitas kredit yang buruk akan 

meningkatkan risiko terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak 

menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang 

kurang terkendali sehingga bank akan menanggung risiko yang lebih besar pula. 

Selain itu, LDR tidak signifikan karena adanya pergerakan data atau rasio LDR 

yang fluktuatif pada masing-masing perusahaan perbankan di setiap tahunnya. 

Siagian (2009:9) LDR tidak berpengaruh karena bank mulai memanfaatkan jasa 

bank lainnya selain jasa kredit untuk memperoleh fee based income. 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hamonangan (2007:13) dan 

Widayani (2005:65) menunjukan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas artinya bahwa setiap 

penurunan jumlah Loan to Deposit Ratio (LDR) akan berakibat naiknya 

profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Umum lebih banyak 

menempatkan dananya pada Bank Indonesia dan pada bank-bank lain serta 

melakukan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga sehingga 

berdampak pula pada rendahnya rentabilitas Bank Umum sekalipun likuiditasnya 

pada posisi aman. 
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4.4.4 Non Performing Loan (NPL) Berpengaruh terhadap Profitabilitas 
(ROA) Perbankan. 

 
Hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa non performing loan (NPL) 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (return on asset) 

perbankan. Hal tersebut berarti menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian 

secara parsial H4 diterima, artinya untuk mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan perbankan variabel NPL tinggi menjadi tolok ukur bank memperoleh 

laba yang tinggi. Hal ini dikarenakan penurunan suku bunga sehingga mendorong 

kenaikan kredit. Perbaikan kualitas perbankan membuat kredit bermasalah 

berkurang. hal ini berarti nasabah tidak mengalami pelunasan pinjaman pokok dan 

bunga kredit sehingga akan meningkatkan pendapatan bank. Kredit konsumsi 

mendominasi seluruh kredit yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan kredit 

tersebut terutama bersumber dari kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Penelitian ini didukung teori Mahmoedin dalam Siagian (2009:5), Siamat 

dalam Siregar (2007:6) dan Nasser dalam Pasaribu (2007:7). Menurut Nasser 

dalam Pasaribu (2007:7) rasio non-performing loan menunjukan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan 

memungkinkan pencapaian laba semakin rendah. 

Siamat dalam Siregar (2007:6) menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

negative terhadap profitabilitas. Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, 
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semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan 

tingkat pengembalian kredit macet. 

Mahmoedin dalam Siagian (2009:5) menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

negative terhadap profitabilitas.  Keberadaan NPL dalam jumlah yang tinggi akan 

menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. Peningkatan NPL mengakibatkan bank harus menyediakan 

cadangan penghapusan piutang yang cukup besar sehingga kemampuan 

memberikan kredit menjadi sangat terbatas. 

Rata-rata nilai NPL perusahaan perbankan selama tahun 2007-2010 

sebesar 3,036 artinya setiap Rp 100 kredit yang disalurkan kepada masyarakat 

mengandung kredit bermasalah sebesar Rp 3,036. Nilai NPL 16 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2007-2010 menunjukan bahwa 

pada saat ini tingkat Non Performing Loan (NPL) perusahaan perbankan masih 

tergolong rendah, yaitu dibawah 5%. Semakin rendah nilai NPL mengindikasikan 

semakin baik kualitas kredit. Kualitas kredit yang baik akan menggurangi risiko, 

terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-

hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang terkendali sehingga bank akan 

menanggung risiko yang lebih kecil pula. Risiko tersebut dapat berupa kesulitan 

pengembalian kredit oleh debitur yang apabila jumlahnya cukup besar dapat 

mempengaruhi kinerja perbankan. Semakin kecil tingkat kredit bermasalah 

tersebut menyebabkan kredit yang disalurkan banyak dan akan memberikan 
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penghasilan yang berupa bunga kredit sehingga akan meningkatkan laba 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Prastyaningtyas (2010:70) 

Hamonangan (2007:12), Siagian (2009:9) dan Mawardi (2005:90) menyatakan 

bahwa NPL berpengaruh signifikan negative terhadap ROA. Hal ini terjadi karena 

peraturan Bank Indonesia yang mengatur bahwa setiap kenaikan pinjaman yang 

diberikan, harus dicover dengan cadangan aktiva produktif dengan menambah 

cadangan aktiva produktif.  

Penelitian Widayani (2905:66) menyatakan bahwa variabel bebas Non 

Performing Loan (NPL) tidak signifikan secara statistik mempengaruhi 

profitabilitas. Apabila aktiva kredit merupakan porsi yang dominan pada suatu 

bank, maka semakin tinggi angka NPL kotor akan semakin menurunkan 

kemampuan bank di dalam menghasilkan pendapatan bunga (earning capacity). 

Namun tidak semua bank yang mempunyai NPL besar tidak mampu membukukan 

rentabilitas dan tidak semua bank yang punya NPL kecil mampu mencetak 

untung. Hal ini dikarenakan kerugian akibat kredit macet masih dapat ditutup oleh 

pencadangan (PPAP) yang dibentuk oleh Bank. Dimana pada umumnya bank-

bank tersebut memiliki nilai PPAP diatas 100 persen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa struktur 

modal, likuiditas dan non performing loan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa: 

a. Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perbankan. 

b. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. 

c. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan. 

 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada bank umum go public agar dapat meningkatkan ROA dengan menambah 

modal dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga 
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akan menghasilkan laba bagi perusahaan dan akan meningkatkan 

profitabilitas. 

2. Pada bank umum go public perlu meningkatkan nilai LDR dari tahun ke tahun 

agar sesuai standart Bank Indonesia, tetapi perlu juga menggunakan prinsip 

kehati-hatian agar NPL tidak meningkat.  
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Uji Statistik Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ROA 84 -1.14 2.59 1.2043 .73783 

CAR 84 6.20 34.44 16.7068 5.54031 

LDR 84 40.22 105.98 74.4994 15.46727 

NPL 84 .48 8.97 3.0358 1.65802 

Valid N 
(listwise) 84     

 
 
 

Uji Normalitas dengan Grafik Normal Histogram 
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Uji Normalitas dengan Grafik Normal Probability P.Plot 

 
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA CAR LDR NPL 

N 84 84 84 84

Mean 1.2043 16.7068 74.4994 3.0358Normal Parametersa 

Std. Deviation .73783 5.54031 1.54673E1 1.65802

Absolute .052 .147 .090 .111

Positive .052 .147 .075 .111

Most Extreme 
Differences 

Negative -.047 -.104 -.090 -.062

Kolmogorov-Smirnov Z .474 1.349 .826 1.014

Asymp. Sig. (2-tailed) .978 .053 .503 .256

a. Test distribution is Normal.     



 

 

95

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ROA CAR LDR NPL 

N 84 84 84 84

Mean 1.2043 16.7068 74.4994 3.0358Normal Parametersa 

Std. Deviation .73783 5.54031 1.54673E1 1.65802

Absolute .052 .147 .090 .111

Positive .052 .147 .075 .111

Most Extreme 
Differences 

Negative -.047 -.104 -.090 -.062

Kolmogorov-Smirnov Z .474 1.349 .826 1.014

Asymp. Sig. (2-tailed) .978 .053 .503 .256

      
Uji Multikolonieritas 

 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constan
t) 1.390 .520  2.673 .009   

CAR .021 .015 .154 1.412 .162 .926 1.080

LDR -.002 .005 -.050 -.476 .636 .988 1.012

1 

NPL -.116 .048 -.260 -2.387 .019 .935 1.070

a. Dependent Variable: 
ROA 
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Uji Autokorelasi 
 

Model Summaryb 

Change Statistics 

Mode
l R 

R 
Squar

e 

Adjuste
d R 

Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
R Square 
Change

F 
Chang

e df1 df2 

Sig. F 
Chang

e 
Durbin-
Watson

1 .339a .115 .082 .70696 .115 3.468 3 80 .020 1.917

a. Predictors: (Constant), 
NPL, LDR, CAR 

       

b. Dependent Variable: ROA        
 

        Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Simultan (Uji F) 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 5.200 3 1.733 3.468 .020a

Residual 39.984 80 .500   

1 

Total 45.184 83    

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, CAR    

b. Dependent Variable: ROA     
 
 

Uji Parsial (Uji t) 
 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 1.390 .520  2.673 .009      

CAR .021 .015 .154 1.412 .162 .225 .156 .148 .926 1.080

LDR -.002 .005 -.050 -.476 .636 -.062 -.053 -.050 .988 1.012

1 

NPL -.116 .048 -.260 -2.387 .019 -.298 -.258 -.251 .935 1.070

a. Dependent 
Variable: ROA 

         

 


