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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian dari masing-masing variabel CAR, NPL, BOPO, LDR dan ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode 2010-2015 yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 7 

Hasil Penelitian CAR, NPL, BOPO, LDR, dan ROA Periode 2010-2015 

No Bank Tahun CAR (%) NPL (%) BOPO (%) LDR (%) ROA (%) 

1 BBCA 2010 13,50 0,65 47,16 54,05 3,28 

2 BBCA 2011 12,75 0,49 44,71 61,36 3,57 

3 BBCA 2012 14,24 0,38 48,38 68,26 3,32 

4 BBCA 2013 15,66 0,44 48,43 74,89 3,59 

5 BBCA 2014 16,86 0,60 50,05 75,88 3,75 

6 BBCA 2015 18,65 0,72 52,68 79,93 3,81 

7 MCOR 2010 17,84 2,07 56,34 80,14 0,87 

8 MCOR 2011 12,27 3,17 59,86 78,35 0,75 

9 MCOR 2012 13,86 1,96 63,49 80,25 1,97 

10 MCOR 2013 14,68 1,69 67,40 83,11 1,50 

11 MCOR 2014 14,15 2,71 78,55 84,08 0,73 

12 MCOR 2015 16,39 1,87 73,32 86,51 0,96 

13 BKSW 2010 9,92 2,11 97,25 71,24 0,16 

14 BKSW 2011 46,49 1,58 91,69 75,02 0,43 

15 BKSW 2012 27,76 0,73 120,39 87,22 0,74 

16 BKSW 2013 18,73 0,23 101,41 113,15 0,05 

17 BKSW 2014 15,10 0,31 74,04 93,39 0,78 

18 BKSW 2015 16,18 2,59 77,24 112,31 0,81 

19 BNII 2010 12,74 3,14 53,24 81,23 1,05 

20 BNII 2011 12,03 2,06 52,05 87,73 1,04 

21 BNII 2012 12,92 1,68 49,22 87,30 1,46 

22 BNII 2013 12,76 2,10 43,45 88,12 1,55 

23 BNII 2014 16,06 2,18 63,94 94,99 0,67 

24 BNII 2015 14,93 3,66 55,27 88,61 0,98 

25 NISP 2010 17,63 2,00 64,76 76,29 0,96 

26 NISP 2011 13,75 1,26 58,59 85,50 1,68 

27 NISP 2012 16,49 0,90 57,07 85,37 1,54 

28 NISP 2013 19,28 0,73 55,13 90,96 1,57 

29 NISP 2014 18,74 1,34 55,48 91,94 1,72 

30 NISP 2015 17,32 1,30 53,44 96,29 1,66 
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Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

4.2 Analisis Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau 

deskripsi data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean (rata-

rata) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang meliputi 

variabel CAR, NPL, BOPO, LDR, dan ROA. 

Tabel 8 

Hasil Output SPSS 22 

Pengujian Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistic 

` N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 30 9,92 46,49 16,6620 6,51280 

NPL 30 ,23 3,66 1,5550 ,93678 

BOPO 30 43,45 120,39 63,8010 18,47066 

LDR 30 54,05 113,15 83,7823 12,31782 

ROA 30 ,05 3,81 1,5650 1,11212 

Valid N (listwise) 30     

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Dari hasil tabel diatas dengan jumlah sampel (n) sebanyak 30 terlihat 

bahwa nilai rata-rata (mean) lebih besar dari nilai standar deviation. Hasil 

pengujian statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Data CAR terendah (minimum) yaitu 9,92% dialami oleh PT Bank QNB 

Indonesia Tbk pada tahun 2010 sedangkan data CAR yang tertinggi (maximum) 

yaitu 46,49% dialami oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk pada tahun 2011, hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2010 PT Bank QNB Indonesia Tbk tidak mampu 

mengelola kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang 

mengandung resiko dan pada tahun 2011 PT Bank QNB Indonesia Tbk mampu 
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mengelola kecukupan modal yang dimiliki melebihi dengan standar nilai minimal 

CAR yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 15%. 

b. Non Performing Loan (NPL) 

Data NPL terendah (minimum) yaitu 0,23% dialami oleh PT Bank QNB 

Indonesia Tbk pada tahun 2013 sedangkan data NPL tertinggi (maximum) yaitu 

3,66% dialami oleh Bank Internasional Indonesia Tbk pada tahun 2015, hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2013 PT Bank QNB Indonesia Tbk mampu 

mengatasi kredit bermasalah yang dimiliki dan pada tahun 2015 Bank 

Internasional Indonesia juga mampu mengatasi kredit bermasalah yang dimiliki 

sesuai nilai untuk NPL yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu 5%. 

c. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Data BOPO terendah (minimum) yaitu 43,45% dialami oleh Bank 

Internasional Indonesia Tbk pada tahun 2013 sedangkan data BOPO tertinggi 

(maximum) yaitu 120,39% dialami oleh PT Bank QNB Indonesia pada tahun 

2012, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Bank Internasional Indonesia 

Tbk mampu melakukan kegiatannya dengan efisien karena sesuai dengan aturan 

Bank Indonesia mengenai nilai BOPO yaitu dibawah 90% dan pada tahun 2012 

PT Bank QNB Indonesia Tbk tidak mampu melakukan kegiatannya dengan 

efisien yang tidak sesuai berdasarkan peraturan Bank Indonesia mengenai nilai 

BOPO yaitu dibawah 90%. 

d. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Data LDR terendah yaitu 54,05% dialami oleh Bank Central Asia Tbk 

pada tahun 2010, data LDR tertinggi (maximum) yaitu 113,15% dialami oleh PT 
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Bank QNB Indonesia Tbk pada tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa pada 

tahun 2010 Bank Central Asia Tbk mampu membayar kembali penarikan dana 

yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan dan pada 

tahun 2010 PT Bank QNB Indonesia Tbk tidak mampu membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan. 

e. Return On Assets (ROA) 

Data ROA terendah (minimum) yaitu  0,05% dialami oleh PT Bank QNB 

Indonesia Tbk pada tahun 2013, data ROA tertinggi yaitu 3,81% dialami oleh 

Bank Central Asia Tbk pada tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 

2013 PT Bank QNB Indonesia Tbk tidak mampu memperoleh laba secara 

keseluruhan dan pada tahun 2015 Bank Central Asia Tbk mampu memperoleh 

laba secara keseluruhan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai nilai 

ROA yaitu minimal 1,5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut terlihat bahwa dari 5 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang menjadi sampel penelitian, variabel 

independen Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai nilai rata-rata (mean) 

sebesar 16,6620 besarnya CAR sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) yaitu 

CAR yang baik minimum adalah 15%. Variabel independen Non Performing 

Loan (NPL) mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 1,5550 besarnya NPL 

sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) yaitu NPL yang baik dibawah 5%. 

Variabel independen Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 63,8010 besarnya BOPO 
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sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) yaitu BOPO yang baik dibawah 100%. 

Variabel independen Loan To Deposit Ratio (LDR) mempunyai nilai rata-rata 

(mean) sebesar 83,7823 besarnya LDR sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) 

yaitu LDR yang baik antar 80% sampai 100%. Variabel dependen Return On 

Assets (ROA) mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 1,5650 besarnya ROA 

sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) yaitu batas minimum ROA sebesar 

1,5%. 

4.2.1 Uji Kelayakan Model 

1. Analisis Koefisien Determinasi Multiple (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi (R
2
)  bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R
2
 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen CAR, NPL, BOPO, dan 

LDR hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan variabel dependen 

ROA. 

Tabel 9 

Hasil Output SPSS 22 

Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,873
a 

,762 ,724 ,58393 

a. Predictor: (Constant), LDR, CAR, NPL, BOPO 

b. Dependent Variabel: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Berdasarkan output SPSS terlihat bahwa dari hasil pengujian diperoleh 

nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,762 atau 76,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari variabel CAR, NPL, BOPO dan LDR hampir memberikan semua 
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informasi terhadap ROA sedangkan sisanya sebesar 0,238 atau 23,8% dijelaskan 

oleh faktor lain diluar model. 

 Koefisien korelasi berganda dengan (R) sebesar 0,873 atau 87,3% 

mengindikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara CAR, NPL, BOPO, dan 

LDR memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap ROA. 

2. Pengujian Signifikansi Secara Multiple (Uji F)  

 Pengujian uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model penelitian berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Tabel 10 

Hasil Output SPSS 22 

Pengujian Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1.        Regresion 27,343              4           6,836   20,047     ,000
b 

           Residual 8,524            24             ,342   

     Total 35,868            29    

a. Dependent Variabel: ROA 

b. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NPL, BOPO 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Berdasarkan hasil output SPSS 22, diketahui hasil pengujian uji F 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya secara bersama-sama 

variabel independen CAR, NPL, BOPO, dan LDR memiliki pengaruh yang 

signifikan dan layak terhadap variabel dependen ROA. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signfikansi 0,000 < 0,05 sesuai dengan teori bahwa jika nilai signifikansi F < 

0,05 maka model persamaan yang dihasilkan dikatakan layak. 
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4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Pengujian dengan analisis regresi linier berganda bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh sejumlah variabel independen dengan sebuah variabel 

dependen. 

Tabel 11 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coeficcients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1.   

(Constant) 

        6,854 ,792  8,650 ,000 

      CAR         -,002 ,019 -,014 -,121 ,905 

      NPL -,581 ,119 -,490 -4,874 ,000 

      BOPO -,032 ,007 -,533 -4,541 ,000 

      LDR -,027 ,009 -,304 -2,895 ,008 

a.  Dependent Variable: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari hasil pengujian data menunjukkan persamaan regresi linier berganda 

yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen sebagai berikut: 

 ROA = 6,854 - 0,002 CAR - 0,581 NPL - 0,032 BOPO - 0,027 LDR 

 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien dari: 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien CAR 

mempunyai arah negatif dan tidak signifikan sebesar -0,002. Nilai tesebut berarti 

bahwa setiap peningkatan CAR sebesar 1%, maka ROA perbankan turun sebesar 

0,002 dengan asumsi NPL, BOPO,dan LDR konstan. hal ini tidak sesuai dengan 

teori dan kerangka pemikirian. Hal ini disebabkan aturan dari Bank Indonesia 
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tentang nilai dari CAR yaitu minimal 15% sehingga bank mengalami kesulitan 

mengelola kecukupan modal yang dimiliki. 

b. Non Performing Loan (NPL) 

 Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien NPL 

mempunyai arah negatif dan signifikan sebesar -0,581. Nilai tersebut berarti 

bahwa setiap peningkatan NPL sebesar 1% makan akan menurunkan ROA 

sebesar 0,581 dengan asumsi CAR, BOPO, dan LDR konstan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yaitu apabila terjadi peningkatan kredit bermasalah akan 

menyebabkan penurunan profitabilitas. 

c. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien BOPO 

mempunyai arah negatif dan signifikan sebesar -0,032. Nilai tersebut berarti 

bahwa setiap peningkatan BOPO sebesar 1% makan akan menurunkan ROA 

sebesar 0,032 dengan asumsi CAR, BOPO, dan LDR konstan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yaitu apabila biaya operasional meningkat sedangkan 

pendapatan operasional tidak, akan menyebabkan bank tidak efisien dan 

menyebabkan penurunan profitabilitas. 

d. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa koefisien LDR 

mempunyai arah negatif dan tidak signifikan sebesar -0,027. Nilai tesebut berarti 

bahwa setiap peningkatan LDR sebesar 1%, maka ROA perbankan turun sebesar 

0,027 dengan asumsi NPL, BOPO,dan LDR konstan. hal ini tidak sesuai dengan 
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teori dan kerangka pemikirian. Hal ini disebabkan jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank lebih kecil dengan dana yang diterima kembali oleh pihak bank. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Pengujian data dengan uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mendeteksinya yaitu, dengan analisis 

grafik dan uji statistik. 

a. Analisis Grafik 

 Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas 

residual dengan melihat grafik histogram.  

 
Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Gambar 2 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Normalitas 
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 Dari hasil uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram yang 

terlihat pada gambar 2 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, namun 

jika kesimpulan normal tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, hal ini 

kurang mendukung. Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah 

melihat Normal P-Plot of Regresion Standardized. Dengan dasar keputusan jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 
Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Gambar 3 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Normalitas 

Dari hasil uji normalitas menggunakan Normal P-Plot of Regression 

Standarized yang terlihat pada gambar 3 diketahui bahwa titik-titik menyebar dan 
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mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Statistik 

 Untuk lebih memastikan apakah data tersebut benar-benar normal maka 

digunakan uji statistik dengan menggunakan Kolmogrov Smirnov (K-S). Dengan 

dasar keputusan jika probabilitas nilai Asymp.Sig (2-tailed) variabel residual > 

0,05 maka data residual berdistribusi normal. 

Tabel 12 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Normalitas 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 30 

Normal Parameters
a
               Mean ,0000000 

                                                  Std. Deviation ,54216931 

Most Extreme Differences      Absolute ,139 

                                       Positif ,139 

                                         Negatif -,076 

Kolmogrov-Smirnov Z ,139 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,143 

a. test distribution is Normal 

b. calculated from data 

     Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari hasil uji normalitas menggunakan uji kolmogrov smirnov yang 

terlihat pada tabel 12 terlihat data residual berdistribusi normal karena nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) mempunyai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini 

mendukung dari beberapa uji normalitas yang dilihat dari grafik. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian data dengan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi tidak kesamaan dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan dengan grafik scatterplot dengan dasar 

keputusan jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Data yang baik 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
 Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Gambar 4 

Hasil Output SPSS 22 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot yang terlihat 

pada gambar 4 diketahui bahwa scatter plot membentuk titik-titik yang menyebar 

secara acak tidak membentuk pola tertentu serta berada diatas dan dibawah angka 
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0 pada sumbu Y, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Selain menggunakan scatter plot digunakan uji glejser dengan dasar keputusan: 

a. Jika nilai menunjukkan signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b.  Jika nilai menunjukkan signifikansi < 0,05 maka data terjadi 

heteroskedastisitas. 

Tabel 13 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coeficcients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1.   

(Constant) 

        ,056 ,464  ,120 ,906 

      CAR         ,005 ,011 ,107 ,484 ,633 

      NPL -,070 ,070 -,199 -1,004 ,325 

      BOPO ,000 ,004 -,025 -,110 ,913 

      LDR ,005 ,006 ,184 ,890 ,382 

a.  Dependent Variable: RES2 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yang terlihat 

pada tabel 13 nilai signifikansi dari variabel CAR sebesar ,633, variabel NPL 

sebesar ,325, variabel BOPO sebesar ,913, dan variabel LDR sebesar ,382 yang 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05 maka 

data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t sebelumnya yang 

terjadi pada suatu regresi linier. Model regresi yang baik tidak terdapat 
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autokorelasi. Alat ukur yang digunakan adalah uji Durbin Watson (D-W) dengan 

dasar keputusan: 

a. Jika nilai DW terletak diantara upper bound (du) dan (4-du) maka koefisien 

autokorelasi tidak ada autokorelasi. 

b. Jika nilai DW lebih rendah daripada lower bound (dl) maka koefisien 

autokorelasi terjadi autokorelasi positif. 

c. Jika nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi terjadi 

autokorelasi negatif. 

Tabel 14 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,873
a 

,762 ,724 ,58393 1,841 

a. Predictor: (Constant), LDR, CAR, NPL, BOPO 

b. Dependent Variabel: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari hasil uji autokorelasi menggunakan uji durbin watosn yang terlihat 

pada tabel 14 diketahui bahwa nilai durbin watson yang diperoleh sebesar 1,841 

sedangkan besarnya upper bound (du) diperoleh 1,739, besarnya dl adalah 1,143, 

dan besarnya 4-du diperoleh 2,261. Untuk mengetahui apakah koefisien 

autokorelasi terdapat autokorelasi bisa dilihat pada gambar berikut: 

Tabel 15 

Hasil Output SPSS 22 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

autokorelasi 

positif 

daerah ragu-

ragu 

tidak ada 

autokorelasi 

Daerah ragu-

ragu 

Autokorelasi 

negatif 

0         dl (1,143)       du (1,739)     dw (1,841)       4-du (2,261)     4-dl (2,858)      4 
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Dari hasil Tabel 15 terlihat bahwa nilai durbin watson tidak terdapat 

autokorelasi karena nilai du (1,739) < dw (1,841) < 4-du (2,261), nilai dw (1,841) 

> dl (1,143), dan nilai dw (1,841) < 4-dl (2,858). 

4. Uji Multikolinieritas 

 Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dasar keputusan uji 

multikolinieritas  

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

c.  Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinieritas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 16 

 Hasil Output SPSS 22 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coeficcients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1. (Constant)         6,854 ,792    

      CAR         -,002 ,019 -,014 ,748 1,337 

      NPL -,581 ,119 -,490 ,943 1,061 

      BOPO -,032 ,007 -,533 ,691 1,448 

      LDR -,027 ,009 -,304 ,862 1,160 

a.  Dependent Variable: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015 

Dari hasil uji multikolinieritas yang terlihat pada  tabel 16 diketahui bahwa 

besarnya nilai tolerance variabel independen CAR sebesar 0,748, NPL sebesar 

0,943, BOPO sebesar 0,691, dan LDR sebesar 0,862 sedangkan nilai Variance 

Influence Factor (VIF) independen CAR sebesar 1,337, NPL sebesar 1,061, 
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BOPO sebesar 1,448, LDR sebesar 1,160. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

telah di tetapkan berarti model yang digunakan dalam penelitian bebas dari 

multikolinieritas sehingga variabel dapat digunakan dalam penelitian. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

 Pengujian uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara parsial mampu menerang menerangkan variabel 

terikat, dasar keputusan dalam pengujian uji t adalah: 

a.  Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho diterima dan Hi ditolak yang berarti 

variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

b.  Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti 

variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signfikan terhadap variabel 

terikat. 

Tabel 17 

Hasil Output SPSS 22 

Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coeficcients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1. (Constant)         6,854 ,792  8,650 ,000 

      CAR         -,002 ,019 -,014 -,121 ,905 

      NPL -,581 ,119 -,490 -4,874 ,000 

      BOPO -,032 ,007 -,533 -4,541 ,000 

      LDR -,027 ,009 -,304 -2,895 ,008 

a.  Dependent Variable: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari hasil uji t yang terlihat pada tabel 17 diperoleh: 
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a.  Pengujian pengaruh CAR terhadap ROA menghasilkan nilai  t sebesar -,121 

dengan nilai signifikansi sebesar ,905. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi CAR lebih besar dari nilai taraf ujinya ( 

0,905 > 0,05) maka Ho ditolak dan Hi diterima. 

b.  Pengujian pengaruh NPL terhadap ROA menghasilkan nilai  t sebesar -4,874 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi NPL lebih kecil dari nilai taraf ujinya ( 

0,000 < 0,05) maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

c.  Pengujian pengaruh BOPO terhadap ROA menghasilkan nilai  t sebesar -

4,541 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi BOPO lebih kecil dari nilai taraf ujinya ( 

0,000 < 0,05) maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

d.  Pengujian pengaruh LDR terhadap ROA menghasilkan nilai  t sebesar -2,895 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa nilai signifikansi LDR lebih kecil dari nilai taraf ujinya ( 

0,000 < 0,05) maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

2. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 Pengujian koefisien determinasi parsial (r
2
) bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.  

Semakin besar nilai r
2
 maka variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang 

dominan. Tingkat koefisien determinasi parsial dari masing-masing variabel dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 18 

Hasil Output SPSS 22 

Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a 

Variabel R r
2 

CAR -,024 ,0006 

NPL -,698 ,4872 

BOPO -,672 ,4516 

LDR -,501 ,2510 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

 Dari uji koefisien determinasi parsial (r
2
) yang terlihat pada tabel 18 

diperoleh: 

a.  Koefisien determinasi parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 

0,0006 artinya sekitar 0,06% yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel 

CAR terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini menunjukkan kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk meminimumkan suatu resiko di masa yang 

akan datang sebesar 0,06%. 

b.  Koefisien determinasi parsial variabel Non Performing Loan (NPL) sebesar 

0,4872 artinya sekitar 48,72% yang menunjukkan besarnya kontribusi 

variabel NPL terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini menunjukkan upaya 

bank dalam menangani besarnya kredit bermasalah sebesar 48,72%. 

c.  Koefisien determinasi parsial variabel Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 0,4516 artinya sekitar 45,16% yang 

menunjukkan besarnya kontribusi variabel BOPO terhadap Return On Assets 

(ROA). Hal ini menunjukkan bahwa bank dalam melakukan efisiensi biaya 

operasional untuk meningkatkan profitabilitas sebesar 45,16%. 
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d.  Koefisien determinasi parsial variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 

0,2510 artinya sekitar 25,10% yang menunjukkan besarnya kontribusi 

variabel LDR terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini menunjukkan bank 

dalam mengembalikan dana dari pihak ketiga dengan mengandalkan kredit 

dimasa datang sebesar 25,10%. 

4.3 Pembahasan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Capital Adequacy Ratio, 

Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan 

Loan to Deposit Ratio terhadap Return On Assets. Berikut ini adalah pembahasan 

masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini. 

4.3.1 Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan hasil hipotesis yang diuji dengan Uji t maka dapat diketahui 

untuk variabel Capital Adequacy Ratio dengan hasil nilai t hitung sebesar -0,121 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,905 yang berarti tidak berpengaruh signifikan 

dan negatif terhadap Return On Assets bank umum swasta nasional devisa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

 Hasil Penelitian ini tidak sesuai hipotesis dan teori bahwa semakin besar 

CAR maka ROA yang diperoleh akan meningkat dikarenakan kecukupan modal 

yang dimiliki oleh bank lebih leluasa untuk mendanai aktiva-aktiva yang 

mengandung resiko dan pengembangan usaha. 

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mawar Rohmah (2013) yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit 
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Ratio (LDR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di  Bursa 

Efek Indonesia 2008-2011”. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CAR 

beerpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA bank. 

 Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Hesti Werdaningtyas (2003), Diana Puspitasari (2009), Maya Romantin 

(2015), dan Sofyan Febby Henny Saputri (2016) yang menunjukkan bahwa 

variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

 Ketidaksesuaian antara hasil penelitian dan hipotesis ini kemungkinan 

disebabkan dengan CAR tinggi yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian 

atau aktiva-aktiva yang mengandung resiko dapat mengurangi kemampuan bank 

untuk melakukan ekspansi usahanya. Terhambatnya ekspansi usaha akibat 

tingginya CAR, maka berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank. 

4.3.2 Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan hasil hipotesis yang diuji dengan Uji t maka dapat diketahui 

untuk variabel Non Performing Loan dengan hasil nilai t hitung sebesar -4,874 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Return On Assets bank umum swasta nasional devisa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

 Hasil Penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori bahwa semakin besar 

NPL maka ROA yang diperoleh akan menurun dikarenakan semakin buruknya 

kualitas kredit menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Hal ini 

menunjukkan semakin banyak jumlah kredit bermasalah membuat bank tidak 



59 
 

berani untuk meningkatkan penyaluran kredit apalagi total dana pihak ketiga yang 

diterima bank tidak optimal maka menyebabkan likuiditas bank terganggu.  

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Diana Puspitasari (2009) dan Sofyan Febby Henny Saputri (2016) yang 

menunjukkan NPL berpengaruh Negatif dan signfikan terhadap ROA. Namun 

hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawar 

Rohmah (2013) yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di  Bursa Efek 

Indonesia 2008-2011” menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. 

4.3.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

Terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan hasil hipotesis yang diuji dengan Uji t maka dapat diketahui 

untuk variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dengan hasil 

nilai t hitung sebesar -4,541 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Return On Assets bank umum swasta 

nasional devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

 Hasil Penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan teori bahwa semakin besar 

BOPO maka ROA yang diperoleh akan menurun dikarenakan semakin buruknya 

kinerja manajemen bank dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Hal ini 

menunjukkan semakin banyak biaya operasional yang tidak diimbangi dengan 

kenaikan pendapatan operasional maka bank tidak efisien dalam mengelola 
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pendapatan operasional yang telah diterima karena biaya operasional mempunyai 

hubungan langsung dengan kegiatan usaha bank seperti biaya bunga, biaya valuta 

asing, biaya tenaga kerja, penyusutan, serta biaya lainnya. Dengan rasio BOPO 

yang rendah bank dapat meminimalisasi resiko-resiko operasional yang diperoleh 

dari besarnya nilai pendapatan operasional. 

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Diana Puspitasari (2009) dan Sofyan Febby Henny Saputri (2016) yang 

menunjukkan BOPO berpengaruh negatif dan signfikan terhadap ROA. Namun 

hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya 

Romantin (2015) yang berjudul “Pengaruh CAR, LDR, BOPO Terhadap ROAA 

Pada Bank Swasta Yang Terdaftar BEI 2009-2013” menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh Negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

4.3.4 Pengaruh Loan to Deposit Ratio Terhadap Return On Assets 

 Berdasarkan hasil hipotesis yang diuji dengan Uji t maka dapat diketahui 

untuk variabel Loan to Deposit Ratio dengan hasil nilai t hitung sebesar -2,895 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang berarti berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Return On Assets bank umum swasta nasional devisa yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

  Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori bahwa semakin 

tinggi LDR maka ROA yang diperoleh akan tinggi. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh kenaikan LDR yang tinggi hingga melebihi batas maksimum menyebabkan 

return on assets mengalami penurunan, kemungkinan lain yaitu jumlah pinjaman 

yang diberikan bank yang terlalu sedikit maka tingkat kepercayaan masyarakat 
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turun, dengan penurunan tersebut ROA akan turun karena tidak adanya 

pemasukan sumber modal dari masyarakat maupun dana pihak ketiga. 

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hesti Werdaningtyas (2003) yang menunjukkan bahwa variabel LDR berpengaruh 

negatif signifikan. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Diana Puspitasari (2009), Sofyan Febby Henny Saputri (2016) 

yang menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA dan penelitian yang dilakukan oleh Mawar Rohmah (2013) dan Maya 

Romantin (2015) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif tidak signifikan. 

4.3.5  Pengaruh Dominan Dari Capital Adequacy Ratio, Non Performing 

Loan, Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Loan to 

Deposit Ratio 

 Dari uraian yang telah dikemukakan variabel bebas yang meliputi Capital 

Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional, dan Loan to Deposit Ratio masing-masing menunjukkan nilai dan 

pengaruh yang berbeda satu sama lain. Dari beberapa pengaruh tersebut Non 

Performing Loan mempunyai pengaruh yang paling dominan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai uji t sebesar -4,874 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 serta hasil 

analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan oleh nilai B sebesar -0,581. 


