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INTISARI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Modal, Aset, 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Rasio keuangan digunakan dalam mewakili kinerja keuangan 

berdasarkan pada hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh dan 

hubungan yang kuat antara rasio keuangan terhadap perubahan profitabilitas, dan 

kegunaan rasio keuangan dalam mengukur dan memprediksi kinerja keuangan. 

 Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria Bank Umum yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2010-2015 dan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 10 bank. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data 

laporan keuangan dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. 

 Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji t menunjukkan variable 

Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan 

variabel Aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas, dan 

variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ProfitabilitasBank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2010 - 2015. 

Kata Kunci: Modal, Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas 
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ABSTRACT 

  

This research is meant to find out the influence of the variables of capital, assets, 

and firm size to the banking profitability which is listed in Indonesia Stock 

Exchange. The financial ratio is used to represents the financial performance 

based on the research result it proven that the influence and strong collection 

between financial ratio to the change of profitability, and the use of financial ratio 

has been measured and prediction of financial performance.  

 

The sample collection technique has been carried out by using purposive 

sampling method with the criteria of General Bank which is go public and listed 

in Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2010-2015 periods and criteria has 

been determined so that it obtains 10 banks. The data type has been done by using 

secondary data with form of financial statement and analysis technique has been 

carried out by using multiple linear regressions analysis.  

 

The hypothesis test has been done by using t test shows that the capital 

variable does not have any significant influence but positive to the profitability, 

and the firm size variable has significant and positive influence to the profitability 

of general bank which is listed in Indonesia Stock Exchange at 2010-2015 

periods. 

 

Keywords: Capital, assets, firm size, profitability. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian 

suatu negara. Oleh karena itu kegiatan ekonomi suatu negara sangat 

dipengaruhi oleh peranan perbankan yang ada di negara tersebut. Peran 

perbankan merupakan tolak ukur kemajuan negara. Semakin baik kondisi 

perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu 

negara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Sedangkan bank disebut sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Krisis ekonomi yang berlangsung beberapa tahun ini telah mempengaruhi 

dunia usaha, yakni terpuruknya kegiatan ekonomi karena perbandingan 

banyaknya perusahaan yang tutup lebih besar dari yang dibuka, perbankan yang 

terlikuidasi, dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur. 

Mengingatkan kita dampak besar ekonomi yang timbul akibat kegagalan usaha 

perbankan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai analisis yang sedemikian rupa 

sehingga kemungkinan kesulitan keuangan dan bahkan kebangkrutan usaha dapat 

dideteksi sejak awal. 
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Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan saat ini, yang 

didukung dengan tingkat kompleksitas maka persaingan antar bank akan 

semakin ketat yang dapat berpengaruh pada performa bank. Kompleksitas 

yang tinggi akan menimbulksn risiko-risiko yang akan dihadapi oleh 

perbankan di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan 

disebabkan oleh depresiasi rupiah, peningkatan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) yang dapat meningkatkan kredit bermasalah. Kondisi bank 

yang lemah seperti manajemen yang kurang memadai, tindakan bank yang 

memberikan kredit pada kelompok atau grup usaha sendiri, serta kurangnya 

modal yang dimiliki bank sehingga tidak dapat menutupi risiko-risiko yang 

dihadapi oleh bank tersebut membuat kinerja bank menurun. 

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana dari 

pihak yang kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana, untuk 

melakukan proses tersebut, perbankan menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih 

produktif. Peran tersebut membuat perbankan disebut sebagai lembaga 

perantara keuangan (financial intermediary institusion). Fungsi perbankan 

yang sangat penting maka bank dipaksa untuk menjadi lebih kompetitif dan 

menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank karena dalam 

kegiatannya bank mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan 

keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank 
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Indonesia. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai 

metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan 

loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Analisis tingkat kesehatan 

bank bertujuan untuk menganalisis kekuatan maupun kelemahan suatu bank 

serta mengevaluasi kinerja bank dan memprediksi kinerja bank kedepannya. 

Dengan diketahuinya kemungkinan kesulitan keuangan yang akanterjadi 

sedini mungkin, maka pihak manajemen dapat melakukan antisipasidengan 

mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan agar dapat mengatasinya. 

Dengan kinerja bank yang baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap bank makin meningkat namun sebaliknya apabila kinerja bank 

menurun, maka tingkat kepercayaan nasabah berkurang. Apabila bank mampu 

meningkatkan kepercayaan nasabahnya, maka masyarakat  akan yakin untuk 

menyimpan dananya pada bank tersebut sehingga hal ini dapat berpengaruh 

baik bagi kondisi kesehatan bank. Dengan begitu bank dapat menjalankan 

fungsi intermediasinya dengan memiliki dana untuk disalurkan kembali pada 

masyarakat dalam bentuk kredit.Bila peran tersebut dapat berjalan dengan 

baik, maka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta 

bermanfaat bagi perekonomian suatu negara. 

Tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat profitabilitas 

yang maksimal. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk 

menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. Profitabilitas yang 

digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk 
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menghasilkan income. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari segi penggunaan asset.  

Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank 

Indonesia lebih mementingkan 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. 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi Profitabilitas suatu bank, dari penelitian terdahulu tersebut 

peneliti menemukan research gap. Beberapa penelitian tedahulu menunjukan 

perbedaan pendapat, menurut Fitri & Joni (2014) dan Gusti Ayu (2014) 

menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yogi 

& Wayan (2013) dan Erika (2015) hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Joni (2014) dan Farida dkk 

(2016) menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Okky & Sudarso (2015) dan Erika (2015) hasil penelitian 
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memperlihatkan bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Profitabilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Farida dkk (2016) hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yogi & Wayan 

(2013) hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ukuran Perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Modal, Aset dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, dapat dirumuskan 

masalah penelitian adalah: 

1. Apakah modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)? 

2. Apakah aset berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perbankan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

pada perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang akan dilakukan adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modal terhadap 

profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aset terhadap profitabilitas 

pada perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi perusahaan perbankan untuk lebih mengetahui 

penggunaan rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR),Non 

Performing Loan(NPL) dan Ukuran Perusahaan terhadap prediksi 

pertumbuhan profit pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Teoretis 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan atau pandangan terhadap teori 

yang diperoleh serta membandingkan dengan kenyataan yang ada dalam 

suatu perusahaan. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode pengamatan 2010-2015 guna menghindari penafsiran berbeda dan 

lebih terarahnya penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Teoretis 

2.1.1  Bank 

 1. Pengertian Bank  

Kasmir (2010:12) menyatakan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu 

berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu: menghimpun dana, menyalurkan 

dana, memberi jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan 

kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank 

lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas 

(menghimpun dana dan menyalurkan dana). Pengertian menghimpun dana 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara 

membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, deposito, dan 

tabungan. Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana 

yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat 

dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. 

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya 

menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain 
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dari pihak yang kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana melalui penjualan jasa keuangan yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 

2010:6). Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. 

2. Karakteristik Bank 

Beberapa karakteristik bank menurut Taswan (2010:7) antara lain: 

a. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dan dengan mereka yang membutuhkan dana, serta berfungsi 

untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan tersebut 

dilakukan atas dasar filsafah kepercayaan. 

b. Bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan 

kepercayaan sehingga harus menjaga kesehatannya. Pemeliharaan 

kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaaan kecukupan modal, 

kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas yang 

cukup. 

c. Pengelola bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut 

senantiasa menjaga pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan 

profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan 

penanamannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena bank dalam 
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usahanya selain menanamkan dana dalam aktiva produktif juga 

memberiakan komiten jasa-jasa lainnya yang menghasilkan fee base 

income (pendapatan non bunga). Untuk itu strategi penghimpunan dan 

penempatan dana bank perlu dilakukan secara hati-hati agar likuiditas 

terpelihara dan profitabilitas tercapai secara wajar. 

d. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat 

dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis 

sebagai penunjang pembangunan. 

e. Secara operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya 

relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan 

perbandingan antara aktiva dengan modal (financial leverage)sangat 

besar. 

3. Jenis-jenis Bank 

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat 

dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan 

tingkatannya (Ismail, 2010:13). 

a. Jenis-jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya: 

1) Bank Sentral 

Bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu 

negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai 

kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia 

adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-

Undang No. 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara 
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kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk 

mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. 

2) Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

3) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi BPR pada 

umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyarakat. 

b. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya 

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah 

pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada 

awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta 

pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut 

adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN (Badan Usaha 

Milik Nergara). Dalam hal bank pemerintah sudah go-publik, maka 

saham yang dimiliki pemerintah harus di atas 50% sehingga pemegang 
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kendali bank pemerintah tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi 

menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat (Bank Mandiri, Bank BTN, 

Bank BNI, Bank BRI, Bank Ekspor Indonesia) dan bank pemerintah 

daerah (Bank Jatim, Bank Jateng, Bank DKI, Bank Jabar, Bank lainnya). 

2) Bank Swasta Nasional 

Bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, 

sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, 

apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian akan 

ditanggung oleh pihak swasta. (BCA, Bank Permata, Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Mega, Bank Maspion). 

3) Bank Milik Koperasi 

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, 

dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu 

bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik 

koperasi, yaitu Bank Bukopin. 

4) Bank Asing 

Bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. 

Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara indonesia. Bank asing 

yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank 

asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh 

modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga 

keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik negara asing atau 

orang asing (luar negeri). Beberapa contoh bank asing yaiti : Citibank, 



13 

 

 

 

ABN Amro Bank, Standart Chartered Bank, HSBC dan Chase Manhattan 

Bank. 

5) Bank Campuran 

Bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun, 

pemilik bank campuran adalah warga negara asing atau perusahaan asing 

dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi 

kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional, contoh 

CIMB Niaga. 

c. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya 

1) Bank Devisa 

Bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau 

transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.  

2) Bank Nondevisa 

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti 

bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa masih 

terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja. 

d. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga 

1) Bank Konvensional 

Bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas 

jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada 

masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada 

masyarakat atas penghimpunan dana. Contohnya Bank BRI, BNI, 

Mandiri, dan Permata. 
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2) Bank Syariah 

Bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam 

kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga 

kepada nasabahnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun 

yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian 

antara nasabah dan bank. Beberapa contohnya Syariah Mandiri, 

Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dan BRI Syariah. 

e. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya (Kantor) 

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank 

berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari 

tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan jasa bank yang 

diberikan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta wilayah 

operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor bank sebagai berikut: Kantor 

Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Penuh, Kantor Cabang Pembantu, 

dan Kantor Kas. 

2.1.2  Pengertian Laporan Keuangan Bank 

Menurut Baridwan (2008:17) laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Sedang Munawir (2010:5) mendefinisikan laporan 

keuangan adalah laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan 

rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan atau 

menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan 
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pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya 

yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan modal 

menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang 

menyebabkan perubahan modal perusahaan. 

Laporan keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi 

berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk 

perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank 

kepada publik dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga perbankan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang 

dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan (Taswan, 2010:151). 

2.1.3  Analisis Rasio Keuangan Bank 

Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka  yang 

menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam 

laporan keuangan (Jumingan, 2010:118). Analisis rasio keuangan adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran 

perkembangan finansial dan posisi finansial perusahaan. Analisis rasio 

keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan 
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untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan 

yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor 

untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal 

suatu perusahaan.  Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis 

keuangan yang banyak digunakan. 

Menurut Kasmir (2010:281) Rasio-rasio keuangan berfungsi untuk 

mengetahui kondisi keuangan suatu bank secara periodik. Laporan ini juga 

sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Laporan 

ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, pemerintah dan 

masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi bank tersebut. 

setiap laporan yang disajikan haruslah dibuat sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

2.1.4  Pengertian Profitabilitas Bank 

Menurut Rahardjo (2007:122), profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal 

yang tertanam di dalamnya atau kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Menurut 

Mardiyanto (2009:54), profitabilitas merupakan mengukur kesanggupan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Rasio Profitabilitas merupakan suatu rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu 

periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat 
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efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang 

dihasilkan dari penjualan ataupun dari pendapatan investasi. 

Rasio Profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas 

adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba baik dalam menggunakan seluruh aktiva maupun 

dengan modal sendiri (Mulyadi, 2007). Rasio profitabilitas atau 

rentabilitas suatu perusahaan dikatakan baik apabila dapat memenuhi 

target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva ataupun 

modal yang dimilikinya. 

Tabel 1 

Pedoman Perhitungan Rasio Rentabilitas / Profitabilitas 

Indikator Rumus 

1. ROA (Return On Assets) Laba sebelum pajak

Total Aset
 X 100% 

2. ROE (Return On Equity) Laba setelah pajak

Equity Capital
 X 100% 

3. NIM (Net Interest Margin) Pendapatan bunga bersih

Rata−rata aktiva produktif
 X 100% 

4. BOPO (Beban operasi terhadap 

pendapatan operasi) 

Total beban operasional

Total pendapatan operasional
 X 100% 

          Sumber: Taswan, 2010:165 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rasio ROA 

(Return On Assets), dengan alasan Rasio Return On Assets (ROA) 

memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh profitabilitasnya secara menyeluruh. Dan juga penilaian 

kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilihat dari aspek 
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rentabilitas/profitabilitas dilakukan dengan menggunakan indikator Return 

On Assets (ROA). 

Taswan (2010:164) laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum 

pajak. Dengan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata 

total aset. Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

standar ROA yang ditetapkan untuk bank-bank di Indonesia adalah 

minimal 1,5%. Maka perumusan untuk menghitung Return On Assets 

(ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak

Total Aktiva
 X 100% 

2.1.5  Modal Bank 

Menurut Tawan (2010:214), modal bank adalah dana yang 

diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang 

dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk 

memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. 

Keterlangsungan hidup suatu bank sangat tergantung dari tingkat 

kecukupan modal yang dapat menggerakkan operasional bank.  Beberapa 

fungsi modal bank adalah untuk melindungi deposan dengan menangkal 

semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu atau berbagai 

macam risiko usaha perbankan misalnya terjadinya insolvency dan 

likuiditas bank, perlindungan untuk dana yang tidak dijamin oleh 

pemerintah. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan 

dengan kepuasan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo 
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dan memberikan keyakinan mengenai  kelanjutan operasi bank meskipun 

terjadi kerugian. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, 

peralatan dan sebagainya. Dan untuk memenuhi regulasi permodalan yang 

sehat menurut otoritas moneter (Taswan, 2010:213). 

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam 

mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Semakin 

besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah 

rasio kecukupan modal (dengan asumsi tidak ada tambahan modal yang 

proporsional). Sebaliknya penempatan dana pada aset yang berisiko 

rendah, maka dapat menaikkan tingkat kecukupan modal (Taswan, 

2010:224). 

Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki 

perbedaan dengan tatacara perhitungan rasio kecukupan modal Capital  

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada bank 

umum, untuk menentukan kecukupan modal Capital  Adequacy Ratio 

perlu memasukkan risiko pasar (Taswan, 2010:237). 

Tabel 2 

Pedoman Perhitungan Rasio Permodalan (Capital) 

Indikator Rumus 

1. CAR (Capital Adequacy Ratio) Modal Bank

ATMR
 X 100% 

2. Aktiva tetap terhadap modal Aktiva tetap dan inventaris

Modal
X 100% 

          Sumber : Taswan, 2010:164 
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Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rasio CAR dengan 

alasan, menurut Mudrajad Kuncoro (2011:139) Semakin besar modal yang 

dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik 

dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun 

luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. Untuk memelihara 

kepercayaan tersebut Bank Indonesia telah menetapkan besarnya CAR, 

yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva yang 

mengandung risiko (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR) yang 

harus dipelihara oleh bank sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesehatan 

bank. 

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

perhitungan rasio CAR diperhitungkan dengan perbandingan Modal Bank 

dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Standart nilai CAR 

minimal 8%. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CAR = 
Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
 X 100% 

2.1.6  Aset Bank 

Assets digunakan sebagai rasio kualitas aktiva produktif. Aktiva 

produktif adalah semua harta yang ditanamkan bank dengan maksud untuk 

mencapai atau memperoleh penghasilan. Menurut (Mudrajad kuncoro, 

2011), Aktiva yang produktif merupakan penempatan dana oleh bank 

dalam asset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya 

selisih keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Dari 
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pengertian aktiva produktif tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktiva yang 

berkualitas adalah aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan dan dapat 

menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Menurut Mudrajad 

Kuncoro (2011:497), secara garis besar aset bank dapat diklasifikasikan 

dalam empat kelompok besar, yaitu: kredit, surat-surat berharga yang 

diperdagangkan, kas dan simpanan pada bank lain, dan aset lainnya. 

1. Kredit 

Merupakan realisasi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan 

bank, baik di dalam maupun luar negeri. Kredit biasanya merupakan 

bagian terbesar dari aset bank yang selain merupakan sumber pendapatan 

utama bank sekaligus juga berpotensi sebagai sumber kerugian karena 

kredit macet. Secara umum kredit bisa dibedakan menjadi: kredit 

perumahan, kredit komersial yang diberikan kepada perusahaan misalnya 

untuk keperluan modal kerja, pembelian peralatan, dan ekspansi usaha, 

kredit konsumsi untuk perseorangan seperti credit card, dan kredit 

pertanian. 

2. Surat-surat berharga yang diperdagangkan 

Pihak bank memegang bentuk aktiva ini untuk mendapatkan keuntungan 

bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan berspekulasi pada 

perubahan tingkat suku bunga. Hal yang dimasukkan ke dalam pos ini 

adalah surat-surat berharga yang dimiliki bank seperti surat berharga pasar 

uang, dan surat berharga pasar modal. 
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3. Kas dan simpanan pada bank lain 

Hal yang tercakup dalam pos ini meliputi kas, tagihan pada bank lain, 

simpanan pada bank sentra, dan simpanan pada bank lain. Kas pada 

pokonya meliputi mata uang dalam negeri maupun valuta asing yang 

mempunyai catatan di bank sentral. Mata uang tersebut dapat berupa uang 

kertas dan uang logam yang dipegang bank untuk berjaga-jaga jika 

sewaktu-waktu nasabah menarik simpanannya. Tagihan kepada bank lain 

adalah semua tagihan kepada bank yang bisa tertagih dalam jangka waktu 

paling lama satu tahun. Bentuk surat tagihan ini dapat berupa cek, wesel, 

bilyet giro dan sebagainya. Simpanan pada bank sentaral adalah giro milik 

bank pada bank sentral atau simpanan untuk memenuhi kewajiban giro 

wajib minimum atau reserve requirement. Sedangkan simpanan pada bank 

merupakan simpanan bank yang ada pada bank lain. 

4. Aset-aset lain 

Hal yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah rekening-rekening aktiva 

lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari ketiga pos di 

atas. Biasanya jumlah pada pos ini relatif kecil. 

5. Pengertian Kredit Bermasalah 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2011:420) pengertian kredit 

bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup 

membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank 

Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas 



23 

 

 

 

Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian 

atau penggolongan  suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit 

tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif.  

Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada 

keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan 

pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok , bunga 

maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat 

dilihat berdasarkan pada data historis (past performance) dari masing-

masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan 

dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan 

kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan kriteria penilaian 

kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan 

kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan judgement terhadap 

usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali 

pinjaman dari hasil usahanya (sebagai first way out) sesuai perjanjian. 

Tabel 3 

Pedoman Perhitungan Rasio Aktiva Produktif (Assets) 

Indikator Rumus 

1. Aktiva produktif bermasalah  Aktiva produktif bermasalah 

Total Aktiva Produktif
X 100% 

2. NPL (Non Performing Loan) Kredit Bermasalah

Total Kredit
X 100% 

3. PPAP terhadap aktiva produktif  PPAP yang telah dibentuk

Total Aktiva Produktif
 X100% 

4. Pemenuhan PPAP PPAP yang telah dibentuk

PPAP yang wajib dibentuk
X100% 

        Sumber : Taswan, 2010:164 
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Menurut Kasmir (2010:96) salah satu risiko yang muncul akibat 

semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya Non 

Performing Loan (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain, 

semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin 

menurun, sehingga NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar. 

Non Performing Loan (NPL) adalah risiko kredit bermasalah dengan total 

kredit. Taswan (2010:164) pedoman perhitungan rasio keuangan untuk 

rasio NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total 

kredit yang diberikan. Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga (tidak termasuk kredit pada bank lain). 

Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 

standart NPL yang sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% 

dari total kredit yang diberikan kepada debitur. 

NPL = 
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 X 100% 

2.1.7  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara 

lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar 

kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung 

risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi 

perusahaan. 

Menurut Sartono (dalam Dewi, 2016) perusahaan besar yang sudah 

well-established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 
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dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut 

berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. 

Menurut Fahmi (dalam Dewi, 2016) semakin baik kualitas laporan 

keuangan yang disajikan maka akan semakin menyakinkan pihak eksternal 

dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang otomatis 

tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa 

puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan. Perusahaan selalu 

menginginkan perolehan laba bersih setelah pajak karena bersifat 

menambah modal sendiri. Dengan kata lain, laba bersih dapat diperoleh 

jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya operasi.  

Menurut Riyanto (dalam Dewi, 2016) suatu perusahaan yang besar 

yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya 

akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya 

atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap 

perusahaan bersangkutan. Rumus variabel ukuran perusahaan adalah 

sebagai berikut:  

Ukuran Perusahaan (Size) = LnTotalAktiva 

2.1.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil dari penelitian 

terdahulu : 
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1. A.A Yogi Prasanjaya & I Wayan  Ramantha (2013) 

Meneliti tentang pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Ukuran Perusahaan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas,  Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan  Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

3) Kedua penelitian ini menggunakan sampel bank umum konvensional. 

b. Perbedaan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan metode simple random sampling, di 

mana peneliti dalam pengambilan anggota sampel dilakukan secara 

acak dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua 

anggota sampel untuk ditetapkan sebagai anggota sampel penelitian. 

Sedang dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

dalam pengambilan sampel. 

2) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel 

bebas: rasio CAR, BOPO, LDR dan Ukuran Perusahaan, sedang 

penelitian saat ini menggunakan 3 variabel bebas: Modal yang 
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menggunakan indikator CAR, Aset yang menggunakan indikator NPL, 

dan Ukuran Perusahaaan. 

2. Fitri Zulifiah & Joni Susilowibowo (2014) 

Meneliti tentang pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa Inflasi, BI Rate berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas, 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing Finance (NPF), Biaya 

Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

b. Perbedaan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan metode saturation sampling atau 

biasa yang dikenal dengan sampel jenuh yakni seluruh populasi 

digunakan menjadi sampel. Sedang dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

2) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu bank umum syariah, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel bank umum 

konvensional. 
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3) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel 

bebas: Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), sedang penelitian saat ini menggunakan 3 

variabel bebas: Modal yang menggunakan indikator CAR, Aset yang 

menggunakan indikator NPL, dan Ukuran Perusahaaan. 

3. Farida Shinta Dewi, Rina Arifati, Rita Andini (2016) 

Meneliti tentang pengaruh CAR, LDR, Ukuran Perusahaan, NPL, dan GCG 

terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Loan to 

Deposit Ratio (LDR) dan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Profitabilitas, dan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Ukuran 

Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

3) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

4) Kedua penelitian ini menggunakan sampel bank umum konvensional. 
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b. Perbedaan: 

1) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel 

bebas: CAR, LDR, Ukuran Perusahaan, NPL, dan GCG, sedang 

penelitian saat ini menggunakan 3 variabel bebas: Modal yang 

menggunakan indikator CAR, Aset yang menggunakan indikator NPL, 

dan Ukuran Perusahaaan. 

4. Erika Amelia (2015) 

Meneliti tentang pengaruh CAR, NPF, FDR dan BOPO. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan Capital 

Adequacy Ratio (CAR),Non Performing Finance (NPF), Financing to 

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

3) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

b. Perbedaan: 

1) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 4 variabel 

bebas: CAR, NPF, FDR dan BOPO, sedang penelitian saat ini 

menggunakan 3 variabel bebas: Modal yang menggunakan indikator 
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CAR, Aset yang menggunakan indikator NPL, dan Ukuran 

Perusahaaan. 

2) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu bank umum syariah, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel bank umum 

konvensional. 

5. Okky Paulin & Sudarso Kaderi Wiryono (2015) 

Meneliti tentang pengaruh NPF, BOPO, NIM, FDR, PPAP, NPA, PA, LIQD. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Allowance for Earning 

Asset Possible Losses (PPAP) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, 

dan Non Performing Finance (NPF), Equity to Total Asset (EA), Liquid Asset 

to Total Deposit (LIQD), Non‐Performing Asset (NPA), Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

3) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi  berganda. 

b. Perbedaan: 

1) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 8 variabel 

bebas: NPF, BOPO, NIM, FDR, PPAP, NPA, PA, LIQD, sedang 
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penelitian saat ini menggunakan 3 variabel bebas: Modal yang 

menggunakan indikator CAR, Aset yang menggunakan indikator NPL, 

dan Ukuran Perusahaaan. 

2) Sampel yang digunakan peneliti terdahulu bank umum syariah, 

sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel bank umum 

konvensional. 

6. I Gusti Ayu Purnamawati (2014) 

Meneliti tentang pengaruh CAR dan LDR. Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

terdahulu: 

a. Persamaan: 

1) Tujuan kedua penelitian ini yaitu untuk mengetahui profitabilitas bank. 

2) Kedua penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

3) Kedua penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

4) Kedua penelitian ini menggunakan sampel bank umum konvensional. 

b. Perbedaan: 

1) Variabel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 2 variabel 

bebas: CAR dan LDR, sedang penelitian saat ini menggunakan 3 

variabel bebas: Modal yang menggunakan indikator CAR, Aset yang 

menggunakan indikator NPL, dan Ukuran Perusahaaan.  
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2.1.9 Hubungan Antar Variabel 

2.1.9.1 Pengaruh Modal Terhadap Profitabilitas 

Rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur 

kesehatan bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Besarnya rasio 

permodalan diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio permodalan digunakan untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang 

diberikan (Siamat, 2005). Semakin tinggi rasio permodalan 

memperlihatkan semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank sehingga 

semakin kuat bank untuk menanggung resiko dari setiap kredit yang 

diberikan. Modal bank yang meningkat dan penyaluran kredit yang 

meningkat memperlihatkan bahwa bank mampu untuk membiayai operasi 

bank, dan keadaan menguntungkan ini dapat memberikan kontribusi bagi 

profitabilitas bank (Dendawijaya, 2009). 

2.1.8.2  Pengaruh Aset Terhadap Profitabilitas 

Dendawijaya (2005:82) menyatakan bahwa dampak yang akan 

ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah (NPL) dalam jumlah besar 

tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan, akan tetapi meluas 

dalam cakupan nasional apabila tidak ditangani secara tepat. Dampak yang 

akan ditimbulkan dari adanya Non Perfoming Loan (NPL) yang tidak 

wajar adalah hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari 
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kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan 

berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Dari penjelasan tersebut dapat 

dilihat bahwa kredit bermasalah dapat mempengaruhi kemampuan bank 

untuk memperoleh profitabilitas yang artinya profitabilitas akan 

tergantung pada besar kecilnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh 

pihak bank. 

2.1.8.3  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas 

Menurut Sartono (dalam Dewi, 2016) Ukuran Perusahaan 

merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai 

total aktiva perusahaan seperti jumlah kantor cabang. Dengan semakin 

besar ukuran perusahaan, maka perusahaan semakin memiliki sumber 

daya dan asset untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. 

Kestabilan tersebut akan membuat perusahaan yang besar cenderung akan 

mampu untuk menghasilkan profit yang lebih besar daripada perusahaan-

perusahaan yang lebih kecil. 

2.2  Rerangka Konseptual 

 Dalam penelitian ini mengukur pengaruh Modal, Aset, dan Ukuran 

Perusahaan sebagai variabel independen terhadap Profitabilitas (ROA) 

sebagai variabel dependen. Dari hubungan variabel tersebut dapat 

digambarkan rerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Rerangka Konseptual 

Sumber: Diolah peneliti 

 

Dari rerangka pemikiran diatas dapat dijabarkan bahwa Modal yang 

menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial dapat 

mempengaruhi Profitabilitas yang menggunakan indikator Return On Assets 

(ROA). Aset yang menggunakan indikator Non Performing Loan (NPL) 

secara parsial dapat mempengaruhi Profitabilitas yang menggunakan 

indikator Return On Assets (ROA), dan Ukuran Perusahaan juga secara 

parsial dapat mempengaruhi Profitabilitas yang menggunakan indikator 

Return On Assets (ROA). Modal, Aset dan Ukuran Perusahaan secara 

simultan atau bersama-sama dapat mempengaruhi Profitabilitas. 

2.3  Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan tentang sesuatu, yang untuk 

sementara waktu dianggap benar. Selain itu, hipotesis dapat juga diartikan 

sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu 

masalah. 

MODAL 

(M) 

 

 
ASET 

(A) 

UKURAN 

PERUSAHAAN (UP) 

PROFITABILITAS 

(PF) 
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Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan teoretis, dan rerangka konseptual yang dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H1 : Modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

H2 : Aset berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada 

bank umum yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 
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BAB 3 

METODA PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Metode penelitian kausal 

komparatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab-akibat antara dua variabel ataupun lebih. Hubungan sebab 

dimana Modal, Aset dan Ukuran Perusahaan yang berakibat atau 

berpengaruh pada Profitabilitas. 

2. Populasi 

Adapun gambaran dari populasi (obyek) dalam penelitian ini 

adalah Bank Umum yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode tahun 2010-2015. 

3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

  Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Populasi dalampenelitian ini adalah 

Bank Umum yang go publicdan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode yang digunakan tahun 2010-2015 sebanyak 43 bank yaitu: 
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Tabel 4 

Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2015 

No Nama Bank No Nama Bank 

1. Bank Agris Tbk. 23. Bank Nationalnobu Tbk. 

2. Bank Artha Graha Internasional Tbk. 24. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

3. Bank Artos Indonesia Tbk. 25. Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

4. Bank Bukopin Tbk. 26. Bank OCBC NISP Tbk. 

5. Bank Bumi Arta Tbk. 27. Bank of India Indonesia Tbk. 

6. Bank Capital Indonesia Tbk. 28. Bank Pan Indonesia Tbk. 

7. Bank Central Asia Tbk. 29. Bank Panin Syariah Tbk. 

8. Bank CIMB Niaga Tbk. 30. Bank Permata Tbk. 

9. Bank Danamon Indonesia Tbk. 31. Bank Pundi Indonesia Tbk. 

10. Bank Dinar Indonesia Tbk. 32. Bank QNB Indonesia Tbk. 

11. Bank Ganesha Tbk. 33. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

12. Bank Harda Internasional Tbk. 34. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

13. Bank Ina Perdana Tbk. 35. Bank Sinarmas Tbk. 

14. Bank J.Trust Indonesia Tbk. 36. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

15. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 37. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 

16. Bank Maspion Indonesia Tbk. 38. Bank Victoria International Tbk. 

17. Bank Mayapada Internasional Tbk. 39. Bank Windu Kentjana International Tbk. 

18. Bank Maybank Indonesia Tbk. 40. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 

19. Bank Mega Tbk. 41. Bank Yudha Bhakti Tbk. 

20. Bank Mestika Dharma Tbk. 42. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

21. Bank Mitraniaga Tbk. 43. Bank Jawa Timur Tbk. 

22. Bank MNC Internasional Tbk. 

  Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:149), Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini 

teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap obyek 

yang akan diteliti (Sugiyono, 2014:68).  
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Berikut kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel: 

1. Perusahaan perbankan yang go public dan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2015. 

2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan data laporan keuangan secara 

lengkap yang tersedia selama periode 2010-2015secara berturut-turut. 

3.   Menduduki 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset. 

Berdasarkan ketiga kriteria diatas, maka diperoleh 10 bank yang go 

public yang memenuhi kriteria untuk diteliti yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank 

1. Bank Central Asia Tbk. 

2. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

3. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

4. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

5. Bank CIMB Niaga Tbk. 

6. Bank Danamon Indonesia Tbk. 

7. Bank Maybank Indonesia Tbk. 

8. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

9. Bank Pan Indonesia Tbk. 

10. Bank Permata Tbk. 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip  
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yang dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2015. 

3.3.2 Sumber Data 

Di dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti bersumber 

data dokumenter, adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa 

faktor, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk 

laporan (Indriantoro dan Supomo, 2014:146). Sumber data yang 

digunakan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), karena di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) terdapat data-data mengenai laporan keuangan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

3.3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mendapat data dan informasi untuk penyusunan 

penelitian, teknik pengumpulan data melalui sumber data sekunder, yaitu 

teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan laporan keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-

2015. Langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Mendatangi Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) STIESIA Surabaya. 

2. Mengidentifikasi data perusahaan perbankan yang go public 

danterdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk diketahui 

populasinya dan kemudian memilih sampel dengan kriteria tertentu. 

3. Mengambil laporan keuangan perbankan yang go public dan terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2015. 
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4. Pengumpulan data berupa trading activity perusahaan perbankan yang 

telah mencakup profil perusahaan, rasio keuangan perusahaan yang 

telah diolah dari laporan keuangan perusahaan (neraca, laporan laba 

rugi, perubahan ekuitas dan laporan arus kas). 

5. Data laporan keuangan tahunan perusahaan periode tahun 2010-2015 

nantinya akan diolah kembali dan dilakukan pengujian dengan 

menggunakan SPSS. 

3.4  Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1  Variabel  

Terdapat dua variabel yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini, 

meliputi: 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau 

menghasilkan akibat pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah Modal (M), Aset (A),Ukuran Perusahaan (UP). 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat disebut juga variabel dependen, yaitu variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (PF). 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik - karakteristik variabel tersebut yang 

dapat diamati. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 
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1. Modal 

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam 

mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Semakin 

besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah 

rasio kecukupan modal (dengan asumsi tidak ada tambahan modal 

yang proporsional). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio 

kinerja  bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko 

(Dendawijaya, 2005:121). Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sebagai berikut: 

CAR = 
Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
 X 100% 

2. Aset  

Salah satu klasifikasi aset bank merupakan kredit, dan salah satu risiko 

yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah 

munculnya NPL. Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu 

kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

seluruh kewajibannya kepada bank (Kuncoro dan Suhardjono, 

2011:420). Rasio yang digunakan untuk menilai kualitas asset sebuah 

bankdigunakan metodeNon Performing Loan (NPL) yang 

perhitungannya sebagai berikut: 

NPL = 
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 X 100% 
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3. Ukuran Perusahaan 

Menurut Sartono (dalam Dewi, 2016) perusahaan besar yang sudah 

well-established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut 

berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar 

pula.Menurut Sawir (dalam Dewi, 2016) perhitungan ukuran 

perusahaan dilakukan dengan menggunakan logaritma natural pada 

total asset perusahaan dengan rumus sebagai berikut : 

Ukuran Perusahaan (Size) = LnTotalAktiva 

4. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya, 

2005:118). Perhitungan Return On Assets (ROA) sebagai berikut: 

ROA = 
Laba Sebelum Pajak

Total Aktiva
 X 100% 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dalam rangka memecahkan atau menguji hipotesis. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu analisis 

melalui suatu pengukuran yang berupa angka-angka dengan menggunakan 

metode statistik. Tahap analisis data dilakukan sebagai berikut: 
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3.5.1Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011:96). Menurut 

Ferdinand (2006:295), analisis regresi linier berganda adalah suatu 

prosedur statistik dalam menganalisis hubungan antara variabel satu atau 

lebih variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis 

regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh Modal yang menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Aset yang menggunakan indikator Non Performing Loan (NPL), 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas yang menggunakan 

indikator Return On Assets (ROA) pada perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 

Adapun bentuk umum dari Regresi Linier Berganda secara 

sistematis (Sugiyono, 2010:20) adalah sebagai berikut: 

PF =                      e 

 Keterangan: 

 PF           = Profitabilitas (ROA) 

             = Konstanta 

              = Koefisien Regresi 

 M                   = Modal (CAR) 

 A                   = Aset (NPL) 

 UP                 = Ukuran Perusahaan 
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e                    = faktor pengganggu dari luar model (Error) 

Setelah diketahui persamaan regresi maka hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen di tafsirkan berdasarkan atas nilai 

koefisien dari variabel independen. Persamaan regresi linier berganda 

dihitung dengan menggunakan program SPSS 23. 

3.5.1Uji Asumsi Klasik 

Untuk menentukan persamaan regresi dengan metode kuadrat 

terkecil (Ordinary Least Square) layak digunakan dalam analisis, maka 

data yang diolah memenuhi 4 asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji 

mutikoleniaritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Uji tersebut 

dimaksudkan agar persamaan regresi yang dihasilkan tidak biasa dan teruji 

ketetapannya. Untuk lebih jelasnya, pengujian asumsi klasik adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam 

pendekatan grafik.Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 

2009:214). Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 

(Ghozali, 2011:105). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut jika nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) < 10 dan nilai Tolerance (TOL) ≥ 0,1, maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2011:106). 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi 

terdapat hubungan antara residual yang bersifat model tidak saling 

independen. Sebuah model regresi yang baik adalah tidak terdapat 

autokorelasi. Menurut Santoso (2009:219), secara umum untuk 

menentukan autokorelasi bisa diambil patokan sebagai berikut: 

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pegamatan 
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yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi 

dapat diketahui dari pola gambar Scatterplot model tersebut (Ghozali, 

2011:139). 

Analisis pada gambar Scatterplot yang mengatakan model regresi linier 

berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika: 

a. Titik-titik data, menyebar di atas dan di bawah di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

3.5.3 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Models) 

Uji kelayakan model digunakan untuk menguji kelayakan model 

yang digunakan dalam penelitian. Model goodness of fitdapat diukur dari 

nilai statistik F , dan nilai koefisien determinasi (R
2
). 

3.5.3.1 Uji F 

  Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Kriteria 

pengujian uji F dengan tingkat signifikan   = 5% yaitu sebagai berikut: 

a. Jika p-value (pada kolom Sig.) > level of significant (0,05), maka 

model regresi tidak layak digunakan.  
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b. Jika p-value (pada kolom Sig.) < level of significant (0,05), maka 

model regresi layak digunakan. 

3.5.3.2  Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). 

Interpretasi: Jika nilai R
2
 mendekati 1, menunjukkan bahwa sumbangan 

atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan 

semakin kuat, sedangkan apabila jika R
2
 mendekati 0 menunjukkan bahwa 

sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan semakin lemah. 

3.5.4Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan proses pembuatan keputusan yang 

menggunakan estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya, 

karena pengujian hipotesis sebagai salah satu tujuan utama peneliti 

(Indriantoro dan Supomo, 2014:214). Untuk menguji pengaruh Modal 

yang menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset yang 

menggunakan indikator Non Performing Loan (NPL), dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Profitabilitas yang menggunakan indikator Return On 

Assets (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dilakukan dengan uji t.  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen (Ghozali, 2011:98). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas seperti Modal, Aset, dan Ukuran Perusahaan secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

Profitabilitas. Adapun kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat level 

of significant   = 0,05 sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis Modal yang menggunakan indikator Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

a. Jika p-value (pada kolom Sig.) > level of significant (0,05) maka H0 

diterima yang berarti Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Santoso, 

2009:331). 

b. Jika p-value (pada kolom Sig.) < level of significant (0,05) maka H0 

ditolak yang berarti Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Santoso, 2009:331). 

2) Pengujian Hipotesis Aset yang menggunakan indikator Non Performing 

Loan (NPL) 

a. Jika p-value (pada kolom Sig.) > level of significant (0,05) maka H0 

diterima yang berarti Non Performing Loan (NPL) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Santoso, 

2009:331). 
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b. Jika p-value (pada kolom Sig.) < level of significant (0,05) maka H0 

ditolak yang berarti Non Performing Loan (NPL)secara parsial 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Santoso, 2009:331). 

3) Pengujian Hipotesis Ukuran Perusahaan 

a. Jika p-value (pada kolom Sig.) > level of significant (0,05) maka H0 

diterima yang berarti Ukuran Perusahaan secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Santoso, 2009:331). 

b. Jika p-value (pada kolom Sig.) < level of significant (0,05) maka H0 

ditolak yang berarti Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh 

terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (Santoso, 2009:331). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Singkat Bank Umum yang dijadikan Sampel 

1. PT Bank Central Asia Tbk. 

 BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 

Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV dan pernah menjadi bagian 

penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup 

perusahaan rokok terbesar di dunia, Djarum. Krisis moneter yang terjadi pada 

tahun 1997 membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan 

di Indonesia. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah 

Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih 

BCA pada tahun 1998. 

 Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat 

sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di bulan Desember 

1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah 

sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia pada tahun 

2000. BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. 

Penawaran Saham Perdana berlangsung pada tahun 2000, dengan menjual saham 

sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran Saham 

Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/21_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/21_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/1957
https://id.wikipedia.org/wiki/Salim_Group
https://id.wikipedia.org/wiki/Djarum


51 

 

 

 

saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN 

mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. Dalam tahun 2002, 

BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat 

yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius, 

memenangkan tender tersebut. 

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

 BNI adalah sebuah institusi bank milik pemerintah, dalam hal ini adalah 

perusahaan BUMN, di Indonesia. BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah 

Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini 

BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. BNI juga 

mempunyai unit perbankan syariah, Namun sejak 2010 telah spin off 

(Memisahkan diri), yang dinamakan BNI Syariah. PT Bank Negara Indonesia Tbk 

didirikan oleh Margono Djojohadikusumo, yang merupakan satu dari anggota 

BPUPKI, lalu mendirikan bank sirkulasi/sentral yang bertanggung jawab 

menerbitkan dan mengelola mata uang RI pada tanggal 5 Juli 1946.  

Pada 1955, Peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank 

pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. 

Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara 

Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui 

Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1955. Dengan inovasi perbankan yang 

luas, menimbulkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan BNI. Maka, 

pada 1968, status hukum Bank Negara Indonesia ditingkatkan ke Persero dengan 
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nama PT Bank Negara Indonesia. Pada 2013, BNI memposisikan layanannya 

dalam tingkat yang lebih tinggi. Bank BNI meluncurkan kartu kredit dan kartu 

ATM/debit bergambar Tim Sepak bola peserta BPL, Chelsea, dengan logo 

MasterCard. Kartu tersebut dapat diterima oleh fans Chelsea. Bank BNI juga 

meluncurkan layanan trust bagi industri ekspor, termasuk untuk industri minyak 

dan gas. 

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche 

Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan 

Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-

orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

 Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah 

pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan 

kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara 

waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 

dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu 

melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan 

(BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan 
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Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden 

(Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia 

dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan 

selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank 

tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank 

Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan 

nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi 

Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

 Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah 

menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan 

Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia 

memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan 

publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih 

digunakan sampai dengan saat ini. 

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

 BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk 

perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 

2012, bank ini dipimpin oleh Maryono sebagai direktur utama. Cikal bakal BTN 

dimulai dengan didirikannya Postspaar bank di Batavia pada tahun 1897. Pada 

tahun 1942, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan 

digantikan dengan Tyokin Kyoku atau Chokinkyoku. Setelah proklamasi 



54 

 

 

 

kemerdekaan Indonesia bank ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan 

diubah menjadi Kantor Tabungan Pos tahun 1950. Nama dan bentuk perusahaan 

selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun 1963 diubah 

menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku saat ini menjadi Bank Tabungan 

Negara. Tahun 1968 resmi dimiliki Pemerintah (BUMN), 1989 mendapat izin 

bank umum dan penerbitan obligasi, 1992 menjadi Persero, 1994 mendapat izin 

bank devisa, 2005 peluncuran BTN Syariah. 

5. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank 

Niaga. Tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaingnya di 

pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama menawarkan nasabahnya 

layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia.Bank Niaga menjadi 

perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa 

Efek Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Pemerintah Republik Indonesia selama 

beberapa waktu pernah menjadi pemegang saham mayoritas CIMB Niaga saat 

terjadinya krisis keuangan di akhir tahun 1990-an.  

Pada bulan November 2002, Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), 

kini dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group Holdings), 

mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN). Di bulan Agustus 2007 seluruh kepemilikan saham berpindah 

tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi internal untuk 

mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform 
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universal banking.Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik 

saham mayoritas CIMB Group Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas 

LippoBank pada tanggal 30 September 2005. Seluruh kepemilikan saham ini 

berpindah tangan menjadi milik CIMB Group pada tanggal 28 Oktober 2008 

sebagai bagian dari reorganisasi internal yang sama.Pada bulan Mei 2008, nama 

Bank Niaga berubah menjadi CIMB Niaga.LippoBank secara resmi bergabung ke 

dalam CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1 atau LD1) yang 

diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas. 

Bergabungnya LippoBank ke dalam CIMB Niaga merupakan sebuah 

lompatan besar di sektor perbankan Asia Tenggara. CIMB Niaga kini menawarkan 

nasabahnya layanan perbankan yang komprehensif di Indonesia dengan 

menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM dan korporat dan juga 

layanan transaksi pembayaran. Penggabungan ini menjadikan CIMB Niaga 

menjadi bank terbesar ke-5 dari sisi aset, pendanaan, kredit dan luasnya jaringan 

cabang. 

6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 

 Didirikan pada tahun 1956dengan nama PT Bank Kopra Indonesia, pada 

tahun 1976 nama bank ini berubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Bank 

ini menjadi bank pertama yang memelopori pertukaran mata uang asing pada 

tahun 1976dan tercatat sahamnya di bursa sejak tahun 1989. Danamon merupakan 

salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia, dengan jaringan tersebar di 

wilayah Aceh hingga Papua. Per 30 Juni 2016, Danamon mencatatkan aset 
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sebesar Rp 175 triliun, didukung 1.900 kantor cabang dan pusat pelayanan, terdiri 

dari kantor cabang konvensional, unit Danamon Simpan Pinjam, unit Syariah, 

serta kantor cabang anak perusahaan, Adira. Danamon menyediakan akses ke 

1.454 ATM dan 70 CDM, serta puluhan ribu ATM melalui kerja sama dengan 

jaringan ATM Bersama, ALTO, dan Prima yang tersebar di 34 provinsi di 

Indonesia. 

 Konsistensi Danamon dalam penerapan GCG mendapat apresiasi 

internasional melalui penghargaan ASEAN Corporate Governance Award 2015 

sebagai salah satu dari 50 emiten terbaik di Asia Tenggara dan 3 emiten terbaik di 

Indonesia dalam penerapan GCG yang diselenggarakan oleh ASEAN Capital 

Market Forum (ACMF). Danamon juga meraih penghargaan „Best Overall‟ dalam 

7th IICD Corporate Governance Conference and Award.Per 31 Juni 2016, 67,37% 

saham Danamon dimiliki oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd., 6,69% oleh 

JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds, dan 25,94% dimiliki oleh publik. 

7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk. 

 Maybank Indonesiaadalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia 

yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah 

satu  grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank 

Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank Internasional Indonesia (BII) yang 

didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988 dan 

mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa efek Jakarta dan 

Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989. 
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Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang 

terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31 

Desember 2015 Maybank Indonesia memiliki 456 cabang termasuk cabang 

Syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang 

luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), 17 Mobil Kas Keliling dan 1.605 ATM 

termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 

ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA,  ATM BERSAMA, ALTO, 

CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia 

melalui jaringan MEPS.Per 31 Desember 2015, Maybank Indonesia mengelola 

simpanan nasabah sebesar Rp115,5 triliun dan memiliki aset senilai Rp157,6 

triliun. 

8. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

 Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada 

bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), 

Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan 

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri. 

Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat bank asalnya efektif 

mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999. Setelah 

selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, 

termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan 

peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi. 
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 Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di 

sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri 

mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank 

Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri.Pada akhir 1999, porsi 

kredit kepada nasabah „corporate‟ masih sebesar 87% dari total kredit, sementara 

pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah 

mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, 

sedangkan porsi kredit kepada nasabah „corporate‟ mencakup 43,86% dari total 

kredit.Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 

11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, 

semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar 

di Indonesia. 

9. PT Bank Pan Indonesia Tbk. 

 Didirikan 17 Agustus tahun 1971 dan memperoleh izin sebagai bank 

devisa tahun 1972, PaninBank merupakan hasil merger Bank Kemakmuran, Bank 

Industri Djaja Indonesia dan Bank Industri & Dagang Indonesia. Keputusan 

PaninBank untuk menjadi Bank pertama di Indonesia yang go-public pada tahun 

1982. PaninBank terus meningkatkan penerapan proses tata kelola internal yang 

baik, dan secara efektif memanfaatkan sistem Teknologi Informasi untuk 

menjawab tuntutan pertumbuhan Bank yang dalam satu dekade ini terus 

menunjukkan kinerja yang solid. Hingga akhir tahun 2015 Panin Bank memiliki 

total aset sebesar Rp183,2 triliun atau merupakan salah satu dari 10 besar bank 
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nasional. Kredit yang diberikan sebesar Rp126,8 triliun dan Dana Pihak Ketiga 

sebesar Rp128,3 triliun dan modal sendiri sebesar Rp 30,9 triliun. 

 Saat ini Panin Bank mampu menyediakan kenyamanan pelayanan 

sebagaimana yang diinginkan dan layak didapatkan oleh nasabah berkat jaringan 

kantor cabangnya yang terus bertambah dan kini mencapai 566 kantor cabang dan 

1.023 jaringan ATM yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kedua pemegang 

saham utama, yakni PT Panin Financial Tbk (46,04%) dan ANZ Bank melalui 

Votraint No 1103 Pty Ltd (38.82%), memberikan dukungan strategis bagi Bank 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Kepemilikan saham publik di Panin Bank 

pada akhir tahun 2015 adalah 15,14%, yang terdiri dari pemegang saham 

domestik dan internasional, institusi dan individu. 

10. PT Bank PermataTbk. 

 Bank Permata merupakan gabungan dari lima bank di bawah pengelolaan 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu:PT Bank Bali Tbk - Berdiri 

pada 1954, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, 

PT Bank Patriot. Bank Bali ditunjuk menjadi Bank Rangka dan pada tanggal 18 

Februari 2002 berganti nama menjadi Bank Permata, sedangkan keempat bank 

lainnya sebagai bank yang menggabungkan diri.Bank Permata merupakan salah 

satu bank swasta nasional di Indonesia.  

Tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk 

mengambil alih Bank Permata dan memulai transformasi besar-besaran di dalam 

organisasi. Bank Permata memiliki visi menjadi pelopor dalam memberikan solusi 
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finansial yang inovatif. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 59 kota di Indonesia, 

per Oktober 2013 tercatat PermataBank memiliki 308 cabang (15 Cabang Syariah 

& 293 Cabang Konvensional), 20 Cabang Bergerak (Mobile Branch), 3 Payment 

Point, 888 ATM dengan akses di lebih dari 50.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, 

MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh 

dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, MasterCard, Cirrus.  

Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah 12 Penghargaan 

dari Asiamoney 2013 untuk Cash Management dan Foreign Exchange Products 

and Services, empat penghargaan International Business Awards (Stevie Award) 

atas kampanye kehumasan dan pemasaran tahunan, Bank dengan SMS Banking 

dan ATM Terbaik dalam Banking Service Excellence 2012-2013 dan peringkat 

ketiga Best Overall Performance serta peringkat teratas PermataBank Syariah 

dalam layanan prima terbaik tiga kali berturut-turut, Gold Award untuk Priority 

Banking dalam Service Quality Award 2013, Bank Syariah terbaik dengan asset 

>500 Miliar dari Karim Award 2013. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Modal  

 Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam 

mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Capital Adequacy 

Ratio (CAR) adalah rasio kinerja  bank untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko. 
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CAR = 
Modal Bank

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
X 100% 

 Dengan menggunakan rumus CAR diatas, maka besar kecukupan 

modalperusahaan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Periode 2010-2015 

Dalam (%) 

Kode 

Perusahaan 

Tahun Rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBCA 13,5 12,75 14,69 16,03 17,24 19,03 15,54 

BBNI 18,63 17,63 16,67 15,09 16,22 19,49 17,29 

BBRI 13,76 14,96 16,95 16,99 18,31 20,59 16,93 

BBTN 16,74 15,03 17,69 15,62 14,64 16,97 16,11 

BNGA 13,27 13,09 15,08 15,38 15,39 16,16 14,72 

BDMN 16,04 17,54 18,9 17,86 17,78 19,67 17,96 

BNII 12,51 11,83 13,13 12,81 15,76 15,17 13,53 

BMRI 13,36 15,13 15,48 14,93 16,6 18,6 15,68 

PNBN 18,34 19,25 16,31 16,74 15,62 19,94 17,7 

BNLI 14,99 14,95 16,73 14,51 15,21 15 15,23 

Rata-rata 15,11 15,21 16,16 15,6 16,28 18,06 

       Sumber: data diolah (Lampiran 1) 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui selama periode 2010-2015 rata-rata 

rasio kecukupan modal (CAR) dari 10 bank umum yang dijadikan sampel 

penelitian berkisaran antara 15,11% - 18,06%. Rasio kecukupan modal (CAR) 

memiliki nilai terendah pada tahun 2010 pada Bank Maybank Indonesia Tbk. 

dengan kode perusahaan BNII sebesar 12,51% dan mencapai puncak tertinggi 

pada tahun 2015 pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode 

perusahaan BBRI sebesar 20,59%.  
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Sedangkan bila dilihat dari rata-rata tiap bank selama periode 2010-2015 

rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) berkisaran antara 13,53% - 17,96% 

dimana nilai terendah pada Bank Maybank Indonesia Tbk. dengan kode 

perusahaan BNII dan mencapai puncak tertinggi pada Bank Danamon Indonesia 

Tbk.dengan kode perusahaan BDMN. Rasio kecukupan modal yang tinggi dapat 

meningkatkan keberlangsungan bank, karena dapat meng-cover risiko yang 

akhirnya akan memberikan kontribusi bagi profitabilitas bank. 

2. Aset  

 Salah satu klasifikasi aset bank merupakan kredit yang diproksikan 

menggunakan NPL. Non Performing Loan (NPL) merupakan suatu kondisi di 

mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia 

merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), 

Diragukan (D), dan Macet (M). 

NPL = 
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 X 100% 

 Dengan menggunakan rumus NPL diatas, maka besar kualitas 

assetperusahaan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2010-2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Non Performing Loan (NPL) Bank Umum Periode 2010-2015 

Dalam (%) 

Kode 

Perusahaan 

Tahun 

 
Rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBCA 0,64 0,49 0,38 0,44 0,6 0,72 1,15 

BBNI 4,28 3,61 2,81 2,16 1,96 2,67 2,91 

BBRI 2,79 2,49 1,83 1,63 1,78 2,1 2,1 

BBTN 3,17 2,7 4,22 4,3 4,19 3,58 3,69 

BNGA 2,53 2,64 2,29 2,23 3,9 3,74 2,88 

BDMN 3,25 2,71 2,67 2,03 2,47 3,32 2,74 

BNII 3,15 2,07 1,7 2,11 2,23 3,67 2,49 

BMRI 2,42 2,21 1,87 1,9 2,15 2,6 2,19 

PNBN 4,37 3,56 1,69 2,13 2,01 2,44 2,7 

BNLI 2,65 2,04 1,37 1,04 1,7 2,74 1,92 

Rata-rata 5,82 4,9 4,17 3,99 4,6 2,76 
 

      Sumber: data diolah (Lampiran 2) 

 Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui selama periode 2010-2015 rata-rata 

rasio kualitas aktiva (NPL) dari 10 bank umum yang dijadikan sampel penelitian 

berkisaran antara 2,76% - 5,82%. Rasio kualitas aktiva (NPL) memiliki nilai 

terendah pada tahun 2015 pada Bank Central Asia Tbk. sebesar 0,72% dengan 

kode perusahaan BBCA dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2010 pada 

Bank Pan Indonesia Tbk. dengan kode perusahaan PNBN sebesar 4,37%. 

Sedangkan bila dilihat dari rata-rata tiap bank selama periode 2010-2015 

rata-rata rasio kualitas aktiva (NPL) berkisaran antara 1,15% - 3,69% dimana nilai 

terendah pada Bank Central Asia Tbk. dengan kode perusahaan BBCA dan 

mencapai puncak tertinggi pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan 

kode perusahaan BBTN. Rasio kredit bermasalah yang tinggi, mencerminkan 

kualitas kredit bank yang buruk ataupun adanya kredit macet sehingga dapat 
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menghambat profitabilitas bank. 

3. Ukuran Perusahaan  

 Ukuran Perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang 

nampak dalam nilai total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

perusahaan semakin memiliki sumber daya dan asset untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Ukuran Perusahaan (Size) = LnTotalAktiva 

 Dengan menggunakan rumus size diatas, maka besar ukuran perusahaan 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 8 

Firm Size (Ukuran Perusahaan) Bank Umum Periode 2010-2015 

Dalam (%) 

Kode 

Perusahaan 

Tahun Rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBCA 19,6 19,76 19,91 20,02 20,07 20,16 19,92 

BBNI 19,33 19,52 19,62 19,77 19,83 19,88 19,66 

BBRI 18,82 19,97 20,13 20,25 20,28 20,46 19,98 

BBTN 18,04 18,3 18,53 28,69 18,72 18,86 20,19 

BNGA 18,78 18,93 19,1 19,2 19,27 19,29 19,09 

BDMN 18,59 18,77 18,86 19,03 19,09 19,05 18,9 

BNII 18,13 18,37 18,57 18,76 18,78 18,87 18,58 

BMRI 19,92 20,13 20,27 20,41 20,45 20,63 20,3 

PNBN 18,51 18,64 18,82 18,91 18,97 19,02 18,81 

BNLI 18,12 18,43 18,7 18,93 19,04 19,02 18,71 

Rata-rata 18,78 19,08 19,25 20,4 19,45 19,52 
 

      Sumber: data diolah (Lampiran 3) 
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Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui selama periode 2010-2015 rata-rata 

ukuran perusahaan dari 10 bank umum yang dijadikan sampel penelitian 

berkisaran antara 18,78% - 20,40%. Ukuran perusahaan memiliki nilai terendah 

pada tahun 2010 sebesar 18,04% dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2013 

sebesar 20,45% pada bank yang sama yaitu Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

dengan kode perusahaan BBTN. 

Sedangkan bila dilihat dari rata-rata tiap bank selama periode 2010-2015 

rata-rata Ukuran Perusahaan berkisaran antara 18,71% - 20,30% dimana nilai 

terendah padaBank Permata Tbk. dengan kode perusahaan BNLI dan mencapai 

puncak tertinggi pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan kode perusahaan 

BMRI. Ukuran perusahaan yang tinggi, cenderung memiliki kondisi yang lebih 

stabil. Kestabilan tersebut akan membuat perusahaan cenderung akan mampu 

untuk menghasilkan profit yang lebih besar. 

4. Profitabilitas  

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal yang tertanam di dalamnya atau 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa 

yang diproduksinya. Untuk menghitung profitabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rasio ROA (Return On Assets), dengan alasan Rasio Return On 

Assets (ROA) memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh profitabilitasnya secara menyeluruh. 
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ROA = 
Laba Sebelum Pajak

Total Aktiva
 X 100% 

 Dengan menggunakan rumus ROA diatas, maka besar profitabilitas bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 9 

Return On Assets (ROA) Bank Umum Periode 2010-2015 

Dalam (%) 

Kode 

Perusahaan 

Tahun Rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBCA 3,28 3,57 3,32 3,59 3,75 3,81 3,55 

BBNI 2,21 2,49 2,67 2,92 3,25 2,25 2,63 

BBRI 3,69 3,99 4,33 4,46 3,84 3,7 4 

BBTN 1,83 1,71 1,67 1,63 1,09 1,48 1,57 

BNGA 2,36 2,63 2,93 2,66 1,37 0,24 2,03 

BDMN 3,38 3,25 3,52 3 1,81 1,74 2,78 

BNII 1,05 1,04 1,46 1,55 0,68 0,98 1,13 

BMRI 3,11 2,99 3,23 3,28 3,04 2,9 3,09 

PNBN 1,78 2,19 2,04 1,98 2,13 1,34 1,91 

BNLI 1,69 1,54 1,43 1,39 1,1 0,16 1,22 

Rata-rata 2,4 2,54 2,66 2,65 2,21 1,86 
 

      Sumber: data diolah (Lampiran 4) 

 Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui selama periode 2010-2015 rasio 

profitabilitas (ROA) dari 10 bank umum berfluktuasi. Rasio profitabilitas (ROA) 

dari 10 bank umum yang dijadikan sampel penelitian berkisaran antara 1,86% - 

2,66%. Rasio profitabilitas (ROA) mencapai nilai terendah pada tahun 2015 pada 

Bank CIMB Niaga Tbk. dengan kode perusahaan BNGA sebesar 0,24% dan 

mencapai puncak tertinggi pada tahun 2012 pada Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. dengan kode perusahaan BBRI sebesar 4,33% . 
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Sedangkan bila dilihat dari rata-rata tiap bank selama periode 2010-2015 

rata-ratarasio profitabilitas (ROA) berkisaran antara 1,22% - 4,00% dimana nilai 

terendah pada Bank Permata Tbk. dengan kode perusahaan BNLI dan mencapai 

puncak tertinggi pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan kode 

perusahaan BBRI. Hal ini dapat dilihat bahwa profitabilitas tiap tahunnya 

memiliki resiko yang cukup tinggi apabila mengalami penurunan, yang akan 

berakibat pada kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Teknik analisis regresi linier berganda merupakan teknik uji yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Modal, Aset, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Profitabilitas. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 10 

Regresi Linier Berganda 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13,835 3,273  -4,228 ,000 

MODAL ,045 ,056 ,086 ,814 ,419 

ASET -,248 ,119 -,237 -2,077 ,042 

UKURAN 

PERUSAHAAN 
,836 ,174 ,548 4,814 ,000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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Berdasarkan pada tabel 12, persamaan regresi linier berganda yang didapat 

adalah: 

 PF = -13,835 + 0,045M - 0,248A + 0,836UP 

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta  (constant) adalah sebesar -13,835 artinya jika semua 

variabel  independen (Modal, Aset, Ukuran Perusahaan = 0) maka 

Profitabilitas adalah -13,835. 

2. Nilai koefisien untuk variabel Modal adalah sebesar 0,045. Tanda positif 

menunjukkan bahwa Modal mempunyai hubungan searah (positif) dengan 

Profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Modal maka 

Profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 0,045 dengan asumsi variabel 

independen lainnya adalah konstan. 

3. Nilai koefisien untuk variabel Aset adalah sebesar -0,248. Tanda negatif 

menunjukkan bahwa Aset mempunyai hubungan tidak searah (negatif) 

dengan Profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan Aset 

maka Profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar  -0,248 dengan 

asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

4. Nilai koefisien untuk variabel Ukuran Perusahaan adalah sebesar 0,836. 

Tanda positif menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai hubungan 

searah (positif) dengan Profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 

kenaikan Ukuran Perusahaan maka Profitabilitas akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,836 dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam pendekatan 

grafik. Uji normalitas menguji apakah dalam sebuah model regresi, baik variabel 

dependen maupun variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal (Santoso, 2009:214). Dasar pengambilan keputusan uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis digonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas.  

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan 

grafik normal probability plot. Hasil dari normal probability plot dapat dilihat 

pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Output SPSS (Lampiran 5) 

 Berdasarkan yang ditunjukkan oleh gambar 2 diketahui bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011:105). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai 
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Tolerance (TOL) ≥ 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari mulikolinieritas 

(Ghozali, 2011:106). Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas: 

Tabel 11 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

 Berdasarkan tabel 10 hasil uji multikolinearitas dengan tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) diketahui nilai tolerance menunjukkan bahwa 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. 

Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi 

terdapat hubungan antara residual yang bersifat model tidak saling independen. 

Sebuah model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Menurut 

Santoso (2009:219), secara umum untuk menentukan autokorelasi bisa diambil 

patokan sebagai berikut: 

 

                      Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics  

Tolerance VIF Keterangan 

1 

(Constant)    

MODAL ,826 1,211 Bebas Multikolinieritas 

ASET ,705 1,419 Bebas Multikolinieritas 

UKURAN 

PERUSAHAAN 
,708 1,413 

Bebas Multikolinieritas 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b. Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Berikut adalah hasil dari ujiautokorelasi: 

Tabel 12 

Uji Autokorelasi 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

 Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa model regresi yang terbentuk tidak 

terjadi autokorelasi karena mempunyai angka Durbin Watson di antara -2 dan 2 

yaitu sebesar 1,111. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual, dari satu pengamatan ke pegamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat 

diketahui dari pola gambar Scatterplot model tersebut (Ghozali, 2011:139). Grafik 

pengujin heteroskedastisitas dapat dijelaskan pada gambar berikut ini: 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,698
a
 ,487 ,459 ,77194 1,111 

a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, MODAL, ASET 

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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Gambar 3  

Heteroskedastisitas pada regresi linier berganda 

Sumber: Output SPSS (Lampiran 5) 

 Berdasarkan dari hasil pengolahan data pada gambar terlihat bahwa pola 

penyebaran berada diatas dan dibawah pada sumbu Y dan tidak membentuk pola 

tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi gangguan 

heteroskedastisitas. 

4.1.5 Uji Kelayakan Model
 

 Uji kelayakan model digunakan untuk menguji kelayakan model yang 

digunakan dalam penelitian. Model goodness of fitdapat diukur dari nilai statistik 

F , dan nilai koefisien determinasi (R
2
).  

1. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel Modal, 

Aset, Ukuran Perusahaan yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
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secara bersama-sama terhadap Profitabilitas(Ghozali, 2011:98). Kriteria pengujian 

uji F dengan tingkat signifikan   = 5% yaitu sebagai berikut: 

c. Jika p-value (pada kolom Sig.) > level of significant (0,05), maka model 

regresi tidak layak digunakan.  

d. Jika p-value (pada kolom Sig.) < level of significant (0,05), maka model 

regresi layak digunakan. 

Tabel 13 

Hasil Perhitungan Uji F 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

Dari hasil pengolahan data maka dapat diketahui bahwa data tersebut 

dapat dikatakan layak untuk dilakukan penelitian. Hal ini dibuktikan dari tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian model regresi Modal, Aset , Ukuran 

Perusahaan secara bersama sama berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemapuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2006:83). Hasil sebagai berikut : 

 

      ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31,670 3 10,557 17,716 ,000
b
 

Residual 33,370 56 ,596   

Total 65,040 59    

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

b. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, MODAL, ASET 



75 

 

 

 

Tabel 14 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

Berdasarkan pada tabel 13, diperoleh nilai R-square sebesar 0,487. Hal ini 

menunjukkan bahwa 48,7% variasi dari Proftabilitas dapat dijelaskan oleh variasi 

ketiga variabel Modal, Aset, Ukuran Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 

51,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. 

Disini hasil R
2
 sebesar 0,487 atau 48,7% berarti kemampuanvariabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi dependen lemah. 

4.1.6 Pengujian Hipotesis  

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

Modal, Aset, Ukuran Perusahaan secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel Profitabilitas (Ghozali, 2011:98). Dari hasil pengujian hipotesis secara 

parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada 

tabel 15 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

                  Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,698
a
 ,487 ,459 ,77194 

a. Predictors: (Constant),UKURAN PERUSAHAAN, MODAL, ASET 

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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Tabel 15 

Hasil Perhitungan Uji t 

Sumber: Data diolah dari SPSS 23 (Lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 15 diperoleh hasil perhitungan nilai t beserta tingkat signifikan  

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Variabel Modal dengan nilai t sebesar 0,814 dengan hasil probabilitas 

signifikan sebesar 0,419. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

nilai signifikan Modal lebih besar daripada nilai taraf ujinya (0,419> 0,05), 

tetapi memiliki koefisien regresi +0,045jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Profitabilitas. 

2. Variabel Aset dengan nilai t sebesar -2,077 dengan hasil probabilitas 

signifikan sebesar 0,042. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

nilai signifikan Aset lebih kecil daripada nilai taraf ujinya (0,042< 0,05), 

tetapi memiliki koefisien regresi -0,248 jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel Aset berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

3. Variabel Ukuran Perusahaan dengan nilai t sebesar 5,773 dengan hasil 

probabilitas signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13,835 3,273  -4,228 ,000 

MODAL ,045 ,056 ,086 ,814 ,419 

ASET -,248 ,119 -,237 -2,077 ,042 

UKURAN 

PERUSAHAAN 
,836 ,174 ,548 4,814 ,000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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dikatakan bahwa nilai signifikan Ukuran Perusahaan lebih kecil daripada nilai 

taraf ujinya (0,000 < 0,05) jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran 

Perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. 

4.2 Pembahasan 

1. Pengaruh Modal terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Modal yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berarti 

bahwa semakin tinggi tingkat pemenuhan kecukupan modal (CAR) suatu 

bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank dalam 

memperoleh untung yang tinggi. CAR yang bernilai positif menunjukkan 

bahwa sesuai dengan teori permodalan, modal adalah faktor yang penting 

bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. 

Dimana rasio kecukupan modal (CAR), berarti jumlah modal sendiri yang 

diperlukan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari 

penanaman asset yang mengandung risiko. Tidak signifikannya CAR 

terhadap ROA, hal inikemungkinan dikarenakan peraturan BI yang 

mengharuskan setiap bank untuk menjaga CAR dengan ketentuan minimal 

8%, sehingga para pemilik bank menambah modal bank dengan menyediakan 

dana (fresh money) untuk mengantisipasi skala usaha yang berupa expansi 

kredit atau pinjaman yang diberikan agar rasio kecukupan modal (CAR) bank 

dapat memenuhi ketentuan BI.Akibat dari kejadian tersebut perbankan kurang 
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menyalurkan kredit, bank dan pemilik modal lebih dominan membeli 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dimana Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) SBI oleh bank adalah0. Dengan demikian Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR) bank relatif kecil sehingga Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tetap besar, hal ini bisa disebabkan karena terjadinya krisis perbankan. 

Sehingga wajar jika CAR tidak signifikan terhadap ROA, dikarenakan bank 

cenderung untuk menginvestasikan dananya dengan hati-hati dan lebih 

menekankan pada survival bank sehingga CAR tidak berpengaruh banyak 

terhadap profitabilitas bank. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik 

dengan penelitian sebelumnya dari Fitri dan Joni (2014), Farida dkk  (2016) 

dan I Gusti Ayu (2014) dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Profitabilitas. 

2. Pengaruh Aset terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan,dapat 

disimpulkan bahwa Aset yang diukur dengan NPL memberikan pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Semakin besar kerugian bank, maka semakin kecil 

pula tingkat profitabilitas, semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk 

kualitas pembiayaannya, oleh karena itu rasio ini dapat mempengaruhi tingkat 

profitabilitas bank bersangkutan. NPL merupakan rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan 

oleh bank. Pemberian kredit kepada masyarakat selalu menimbulkan risiko-
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risiko yang dapat berakibat kerugian bagi bank bersangkutan, salah satunya 

adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang dialami oleh bank dapat 

terjadi secara tiba-tiba namun bank masih dapat mendeteksi kredit yang 

bermasalah tersebut melalui pengelompokan kolektibilitas atau kualitas kredit 

yang dibagi menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan , dan macet. Taswan (2010:453), menjelaskan bahwa suatu kredit 

dikatakan bermasalah jika sudah masuk dalam kelompok kolektabilitas dalam 

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Oleh karena itu 

penilaian kualitas kredit sangat diperlukan sebagai bagian dari pengawasan 

kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Tujuannya tidak lain 

adalah untuk mengetahui kolektabilitas kredit sehingga bank dapat 

mengevaluasi dan melakukan strategi untuk mengamankan kredit dan 

pembiayaannya yang selanjutnya dapat membantu bank dalam meminimalisir 

peluang terjadinya risiko kerugian.Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan olehFitri dan Joni (2014) dimana hasil 

penelitian tersebut mengatakan bahwa Non Performing Loan  (NPL) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan memberikan pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Ukuran perusahaan perbankan dalam penelitian ini merupakan 

cerminan besar kecilnya perusahaan perbankan yang nampak dalam nilai total 
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aktiva perusahaan seperti jumlah kantor cabang. Dengan semakin besar 

ukuran bank, maka perusahaan semakin memiliki sumber daya dan asset 

berupa kantor cabang dan SDM untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang 

lebih stabil. Kestabilan tersebut akan membuat perusahaan yang besar 

cenderung akan mampu untuk menghasilkan profit yang lebih besar daripada 

perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Hasil penelitian ini didukung dengan 

penelitian sebelumnya yang diakukan oleh Farida dkk  (2016). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama yang menyatakan Modal berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

ditolak. CAR bank yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam 

melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal 

yangdigunakan untuk menutupi risiko kerugian. Terhambatnya ekspansi 

usaha akibat tingginya CAR yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja 

keuangan bank tersebut.Hal ini membuktikan bahwa peran kecukupan modal 

bank dalam menjalankan usaha pokoknya, tidak terlalu mempengaruhi ROA. 

Dengan terpenuhinya CAR oleh bank maka bank tersebut dapat menyerap 

kerugian-kerugian yang dialami, namun di sisi lain bank tidak boleh 

menggunakan dana yang terlalu banyak untuk keperluan pencadangan karena 

dapat mengurangi dana untuk melakukan ekspansi. 

2. Hipotesis kedua yang menyatakan Aset berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

diterima.NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sehingga 

pengambil kebijakan perlu menjaga agar jumlah Non Performing Loan tidak 

membengkak, atau maksimal sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Bank 
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Indonesia. Oleh karena itu agar nilai NPL dari tahun ke tahun dapat 

dikurangi, maka bank harus menetapkan atau mempunyai prinsip kehati-

hatian untuk diterapkan pada kredit yang bermasalah. Calon debitur harus 

dikenal bank dan bereputasi baik, sesuai penilaian bank, sehingga dapat 

dihindari penyalahgunaan kredit. Disamping itu bank juga harus mempunyai 

sistem penyelamatan kredit yang memadahi sehingga apabila terjadi kredit 

bermasalah dapat segera diatasi. 

3. Hipotesis ketiga yang menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Profitabilitas pada bank umum yang terdaftar di BEI 

(Bursa Efek Indonesia) diterima. Dengan semakin besar ukuran bank, maka 

perusahaan semakin memiliki sumber daya dan asset berupa kantor cabang 

dan SDM untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. 

Kestabilan tersebut akan membuat perusahaan yang besar cenderung akan 

mampu untuk menghasilkan profit yang lebih besar daripada perusahaan-

perusahaan yang lebih kecil. 

5.2 Saran 

1. Bank yang dijadikan sampel perlu meninjau kembali nilai CAR yang berada 

di atas batas minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%. Nilai 

CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan 

ekspansi usahanya karena besarnya cadangan modal yang digunakan untuk  

menutupi risiko kerugian. Terhambatnya ekspansi usaha pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut.  
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2. Perusahaan perlu memantau tingkat pertumbuhan atau pergerakan Non 

Performing Loan (NPL) agar tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia, 

sebaiknya dalam pemberian kredit perusahaan harus lebih berhati-hati, telebih 

dahulu perusahaan harus melihat kemampuan calon nasabahnya dalam 

pengembalian atas pinjamannya.  

3. Mempertimbangkan variabel lain dalam meneliti Profitabilitas bank, 

mengingat adanya beberapa variabel yang secara teori berpengaruh terhadap 

Profitabilitas, yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

masalah ini secara mendalam. Pendalaman pada penelitian ini akan lebih 

akurat dan maksimal apabila sampel dan periode tahun yang diteliti diperluas. 
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JADWAL PENELITIAN 

PENGARUH MODAL, ASET, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS  

PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

  Tahun 2016 - 2017 

No KegiatanPenelitian September Oktober November Desember Januari 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Perbaikan Judul Skripsi                     

2 Acc Judul Skripsi                     

3 Pengajuan Bab 1 dan Bab 2                     

4 Revisi Bab 1 dan Bab 2                     

5 Acc Bab 1 dan 2, Pengajuan Bab 3                     

6 Revisi Bab 3                     

7 Acc Proposal                     

8 Pengajuan Bab 4                     

9 Revisi Bab 4, Pengajuan Bab 5                     

10 Revisi Bab 4 dan Bab 5                     

11 Semua Bab Acc                     

12 Intisari                     
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Lampiran 1 

PERHITUNGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)  

PADA BANK UMUM 

Kode 

Perusahaan 
Tahun Modal ATMR CAR 

BBCA 

2010 27.722.168 205.349.477 13,50% 

2011 34.962.146 274.270.277 12,75% 

2012 46.304.184 315.123.731 14,69% 

2013 58.604.765 365.510.273 16,03% 

2014 70.961.097 411.665.878 17,24% 

2015 91.926.871 483.083.499 19,03% 

BBNI 

2010 29.506.937 158.409.305 18,63% 

2011 32.691.914 185.403.030 17,63% 

2012 39,198,859 235,143,100 16.67% 

2013 43,563,420 288,616,781 15.09% 

2014 50,352,050 310,485,402 16.22% 

2015 73,798,800 378,564,646 19.49% 

BBRI 

2010 31.710.589 230.447.032 13,76% 

2011 41.815.988 279.602.642 14,96% 

2012 55.133.677 325.352.028 16,95% 

2013 69.472.036 408.858.393 16,99% 

2014 85.706.557 468.182.076 18,31% 

2015 110.580.617 537.074.938 20,59% 

BBTN 

2010 6.069.569 36.265.214 16,74% 

2011 6.968.366 46.373.034 15,03% 

2012 9.433.162 53.321.389 17,69% 

2013 10.353.005 66.261.700 15,62% 

2014 11.171.458 76.332.641 14,64% 

2015 13.893.026 81.882.087 16,97% 

BNGA 

2010 15,494,063 116,721,250 13.27% 

2011 19,567,944 149,543,598 13.09% 

2012 23,361,501 154,867,866 15.08% 

2013 26,877,844 174,778,989 15.38% 

2014 29,622,901 192,486,562 15.39% 

2015 30,303,222 187,565,919 16.16% 
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Kode 

Perusahaan 
Tahun Modal ATMR CAR 

BDMN 

2010 15,552,141 96,938,654 16.04% 

2011 22,141,776 126,263,998 17.54% 

2012 24.662.658 130.486.278 18,90% 

2013 27.701.698 155.140.150 17,86% 

2014 29.571.768 164.294.433 17,78% 

2015 31.228.103 158.765.696 19,67% 

BNII 

2010 7.679.014 61.406.465 12,51% 

2011 9.410.760 79.523.046 11,83% 

2012 11.643.164 90.714.496 13,13% 

2013 14.371.060 113.013.628 12,81% 

2014 18.189.504 115.381.206 15,76% 

2015 18.036.571 118.914.453 15,17% 

BMRI 

2010 35.654.733 266.846.641 13,36% 

2011 53.325.871 352.519.994 15,13% 

2012 61.947.504 400.189.948 15,48% 

2013 73.345.421 491.276.170 14,93% 

2014 85.479.697 514.904.536 16,60% 

2015 107.388.146 577.345.989 18,60% 

PNBN 

2010 12.565.853 68.520.741 18,34% 

2011 17.293.755 89.848.396 19,25% 

2012 18.685.460 114.556.405 16,31% 

2013 22.162.463 132.420.744 16,74% 

2014 20.278.682 129.835.707 15,62% 

2015 28.377.690 142.299.939 19,94% 

BNLI 

2010 8.690.982 57.958.818 14,99% 

2011 11.419.858 76.394.336 14,95% 

2012 16.797.965 100.400.282 16,73% 

2013 18.487.427 127.400.800 14,51% 

2014 21.715.039 142.768.976 15,21% 

2015 21.368.274 142.465.561 15,00% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia STIESIA diolah 
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Lampiran 2 

PERHITUNGAN NON PERFORMING LOAN (NPL) 

PADA BANK UMUM 

Kode Perusahaan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BBCA 0,64% 0,49% 0,38% 0,44% 0,60% 0,72% 

BBNI 4,28% 3,61% 2,81% 2,16% 1,96% 2,67% 

BBRI 2,79% 2,49% 1,83% 1,63% 1,78% 2,10% 

BBTN 3,17% 2,70% 4,22% 4,30% 4,19% 3,58% 

BNGA 2,53% 2,64% 2,29% 2,23% 3,90% 3,74% 

BDMN 3,25% 2,71% 2,67% 2,03% 2,47% 3,32% 

BNII 3,15% 2,07% 1,70% 2,11% 2,23% 3,67% 

BMRI 2,42% 2,21% 1,87% 1,90% 2,15% 2,60% 

PNBN 4,37% 3,56% 1,69% 2,13% 2,01% 2,44% 

BNLI 2,65% 2,04% 1,37% 1,04% 1,70% 2,74% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia STIESIA diolah 
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Lampiran 3 

PERHITUNGAN FIRM SIZE (UKURAN PERUSAHAAN) 

PADA BANK UMUM 

Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Aset Ln(Total Aset) 

BBCA 

2010 324.419.069 19,60% 

2011 381.908.353 19,76% 

2012 442.994.197 19,91% 

2013 496.304.573 20,02% 

2014 553.155.534 20,07% 

2015 594.372.770 20,16% 

BBNI 

2010 248.580.529 19,33% 

2011 299.058.161 19,52% 

2012 333.303.506 19,62% 

2013 386.654.815 19,77% 

2014 416.573.708 19,83% 

2015 508.595.288 19,88% 

BBRI 

2010 404.285.602 18,82% 

2011 469.899.284 19,97% 

2012 551.336.790 20,13% 

2013 626.182.926 20,25% 

2014 801.984.190 20,28% 

2015 878.426.312 20,46% 

BBTN 

2010 68.385.539 18,04% 

2011 89.121.459 18,30% 

2012 111.748.593 18,53% 

2013 131.169.730 18,69% 

2014 144.582.353 18,72% 

2015 171.807.592 18,86% 

BNGA 

2010 143.652.857 18,78% 

2011 166.801.130 18,93% 

2012 197.412.481 19,10% 

2013 218.866.409 19,20% 

2014 233.162.423 19,27% 

2015 238.849.252 19,29% 
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Kode 

Perusahaan 
Tahun Total Aset Ln(Total Aset) 

BDMN 

2010 118.206.573 18,59% 

2011 141.934.432 18,77% 

2012 155.791.308 18,86% 

2013 184.237.348 19,03% 

2014 195.820.856 19,09% 

2015 188.057.412 19,05% 

BNII 

2010 75.130.433 18,13% 

2011 94.919.111 18,37% 

2012 115.772.908 18,57% 

2013 140.546.751 18,76% 

2014 143.365.211 18,78% 

2015 157.619.013 18,87% 

BMRI 

2010 449.774.551 19,92% 

2011 551.891.704 20,13% 

2012 635.618.708 20,27% 

2013 733.099.762 20,41% 

2014 855.039.673 20,45% 

2015 910.063.409 20,63% 

PNBN 

2010 108.995.334 18,51% 

2011 124.754.179 18,64% 

2012 148.792.615 18,82% 

2013 164.055.578 18,91% 

2014 172.638.682 18,97% 

2015 183.120.540 19,02% 

BNLI 

2010 73.844.642 18,12% 

2011 101.324.002 18,43% 

2012 131.798.595 18,70% 

2013 165.833.922 18,93% 

2014 185.353.670 19,04% 

2015 182.689.351 19,02% 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia STIESIA diolah 
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Lampiran 4 

PERHITUNGAN RETURN ON ASSETS (ROA) 

PADA BANK UMUM 

Kode 

Perusahaan 
Tahun Laba sebelum pajak Total Aset ROA 

BBCA 

2010 10.653.269 324.419.069 3,28% 

2011 13.618.758 381.908.353 3,57% 

2012 14.686.046 442.994.197 3,32% 

2013 17.815.606 496.304.573 3,59% 

2014 20.741.121 553.155.534 3,75% 

2015 22.657.114 594.372.770 3,81% 

BBNI 

2010 5.485.460 248.580.529 2,21% 

2011 7.461.308 299.058.161 2,49% 

2012 8.899.562 333.303.506 2,67% 

2013 11.278.165 386.654.815 2,92% 

2014 13.524.310 416.573.708 3,25% 

2015 11.466.148 508.595.288 2,25% 

BBRI 

2010 14.908.230 404.285.602 3,69% 

2011 18.755.880 469.899.284 3,99% 

2012 23.859.572 551.336.790 4,33% 

2013 27.910.066 626.182.926 4,46% 

2014 30.804.112 801.984.190 3,84% 

2015 32.494.018 878.426.312 3,70% 

BBTN 

2010 1.250.222 68.385.539 1,83% 

2011 1.522.260 89.121.459 1,71% 

2012 1.863.202 111.748.593 1,67% 

2013 2.140.771 131.169.730 1,63% 

2014 1.579.327 144.582.353 1,09% 

2015 2.541.886 171.807.592 1,48% 

BNGA 

2010 3.389.504 143.652.857 2,36% 

2011 4.391.782 166.801.130 2,63% 

2012 5.786.927 197.412.481 2,93% 

2013 5.832.017 218.866.409 2,66% 

2014 3.200.169 233.162.423 1,37% 

2015 570.004 238.849.252 0,24% 
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Kode 

Perusahaan 
Tahun Laba sebelum pajak Total Aset ROA 

BDMN 

2010 4.001.531 118.206.573 3,38% 

2011 4.611.556 141.934.432 3,25% 

2012 5.486.679 155.791.308 3,52% 

2013 5.530.213 184.237.348 3,00% 

2014 3.553.534 195.820.856 1,81% 

2015 3.281.534 188.057.412 1,74% 

BNII 

2010 789.736 75.130.433 1,05% 

2011 985.306 94.919.111 1,04% 

2012 1.695.869 115.772.908 1,46% 

2013 2.184.224 140.546.751 1,55% 

2014 972.918 143.365.211 0,68% 

2015 1.545.023 157.619.013 0,98% 

BMRI 

2010 13.972.162 449.774.551 3,11% 

2011 16.512.035 551.891.704 2,99% 

2012 20.504.268 635.618.708 3,23% 

2013 24.061.837 733.099.762 3,28% 

2014 26.008.015 855.039.673 3,04% 

2015 26.369.430 910.063.409 2,90% 

PNBN 

2010 1.943.826 108.995.334 1,78% 

2011 2.736.366 124.754.179 2,19% 

2012 3.042.464 148.792.615 2,04% 

2013 3.252.163 164.055.578 1,98% 

2014 3.676.997 172.638.682 2,13% 

2015 2.457.684 183.120.540 1,34% 

BNLI 

2010 1.247.500 73.844.642 1,69% 

2011 1.558.818 101.324.002 1,54% 

2012 1.888.081 131.798.595 1,43% 

2013 2.301.503 165.833.922 1,39% 

2014 2.047.287 185.353.670 1,10% 

2015 293.535 182.689.351 0,16% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia STIESIA diolah 
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Lampiran 5 

 

Hasil Output SPSS v.23 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13,835 3,273  -4,228 ,000 

MODAL ,045 ,056 ,086 ,814 ,419 

ASET -,248 ,119 -,237 -2,077 ,042 

UKURAN 

PERUSAHAA

N 

,836 ,174 ,548 4,814 ,000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,698
a
 ,487 ,459 ,77194 1,111 

a. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, MODAL, ASET 

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS 
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Gambar Uji Normalitas 

 



96 

 

 

 

Hasil Uji Goodness of Fit 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31,670 3 10,557 17,716 ,000
b
 

Residual 33,370 56 ,596   

Total 65,040 59    

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

b. Predictors: (Constant), UKURAN PERUSAHAAN, MODAL, ASET 

 

Hasil Uji t test 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13,835 3,273  -4,228 ,000 

MODAL ,045 ,056 ,086 ,814 ,419 

ASET -,248 ,119 -,237 -2,077 ,042 

UKURAN 

PERUSAHAA

N 

,836 ,174 ,548 4,814 ,000 

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS 

 

 

 


