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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan 

LDR terhadap Return On Asset (ROA) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 

berjumlah 20 bank. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perbankan yang 

terpublikasi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 3 kriteria 

dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 bank. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa uji normalitas berdistribusi normal, 

uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, uji autokorelasi tidak 

terjadi autokorelasi, dan uji multikolinieritas tidak terjadi multikolinieritas. Hasil 

Penelitian dengan uji F menunjukkan model layak digunakan dalam penelitian, 

dan pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan variabel CAR 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, 

dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. NPL menunjukkan 

pengaruh dominan dari semua variabel bebas CAR, BOPO, dan LDR. 

Kata kunci : CAR, NPL, BOPO, LDR, ROA. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This research is meant to test the influence of CAR, NPL, BOPO, and LDR 

to the Return on Asset (ROA) which is listed at Indonesia Stock Exchange. The 

population is 20 Foreign Exchange National Private Commercial Banks. The data 

is the secondary data which has been obtained from the banking annual financial 

statements which have been published at Indonesia Stock Exchange in 2010-2015 

periods. The sample collection technique has been carried out by using purposive 

sampling with 3 criteria and the samples are 5 banks. The analysis method has 

been done by using multiple linear regressions analysis. 

The classic assumption test shows that normality test has been normally 

distributed, the heteroscedasticity test shows that heteroscedasticity does not 

occur, the autocorrelation test shows that autocorrelation does not occur, and the 

multicollinearity test shows that multicolinearity does not occur. The result of the 

F test shows that the model is feasible to be used for this research, and the 

hypothesis test which has been done by using t test shows that CAR variable has 

negative and insignificant influence to the ROA, and NPL has negative and 

significant influence to the ROA, and BOPO has negative and significant 

influence to the ROA, and LDR has negative and significant influence to the 

ROA. NPL shows its dominant influence upon all independent variable i.e. CAR, 

BOPO, and LDR. 

Keywords: CAR, NPL, BOPO, LDR, ROA. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dan perbedaan kecepatan 

pertumbuhan yang terjadi diantara negara maju dan negara berkembang 

khususnya pada tahun 2015 dimana Perekonomian negara maju tumbuh 1,9% 

naik sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,8% sedangkan  

perekonomian negara berkembang melambat menjadi 4,0% pada tahun 2015 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 4,7% perlu adanya suatu 

tindakan dari pemerintah untuk melakukan pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi 

di bidang ekonomi dengan melalui berbagai pihak yaitu pasar modal serta 

perbankan. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari berkembangnya 

sistem ekonomi yang terbuka antara negara satu dengan negara lain. 

Perekonomian terbuka ini biasa disebut dengan perdagangan internasional. Untuk 

menunjang sistem ekonomi terbuka, Bank Indonesia selaku bank sentral perlu 

memberi ijin kepada pihak bank untuk mendukung perdagangan internasional 

yaitu memberi label devisa kepada beberapa pihak bank yang telah ditunjuk. 

Menurut Taswan (2010:9) bank devisa yaitu bank yang memperoleh ijin dari 

Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. 

Pengertian pasar modal secara umum merupakan merupakan suatu tempat 

bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka 
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memperoleh modal. Kasmir (2014:182). Modal yang diperdagangkan dalam pasar 

modal merupakan modal yang diukur dari waktunya merupakan modal jangka 

panjang. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek dan di Indonesia dewasa 

ini ada dua buah bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES) yang sekarang merger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, yang 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Booklet Perbankan 2016). Perbankan memiliki 

kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem 

pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem 

keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah 

peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Booklet Perbankan 2016). Kestabilan 

lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Kestabilan ini 

tidak saja dilihat dari jumlah uang yang beredar, namun juga dilihat dari jumlah 

bank yang ada sebagai perangkat penyelenggaraan keuangan. (Merkusiwati, 

2007). 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
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(surplus spending unit) dengan mereka yang membutuhkan dana (deficit spending 

unit), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Taswan 

(2010:07). Dalam melakukan operasionalnya, pihak bank lebih menggunakan 

dana dari masyarakat dibanding dana dari pemilik maupun dari para pemegang 

saham. 

Menurut Taswan (2010:77), bank juga merupakan industri yang 

kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga 

kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan pemeliharaan 

kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit dan likuiditas 

yang cukup. 

Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat mempunyai tingkat 

kompleksitas yang tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja suatu bank. Maka dari 

itu diperlukan suatu penilaian kesehatan bank. Menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI, 2012), kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan.  

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 

April 2004 yang berisi tentang panduan dalam menilai tingkat kesehatan bank 

digunakan analisis CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earning, 

Liquidity, Sensitivity to Market Risk). dalam penelitian ini aspek capital meliputi 

Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek asset quality meliputi Non Performing 

Loan, aspek management meliputi BOPO dan aspek liquidity meliputi Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank 

tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. 
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Maka penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank menggunakan analisis 

CAMELS (Kasmir. 2014:44). 

Pada umumnya ukuran kinerja atau profitabilitas yang digunakan adalah 

Return On Equity (ROE) untuk perusahaan dan Return On Assets (ROA) pada 

industri perbankan. Sehingga dalam penelitian ini digunakan Return On Assets 

(ROA) sebagai ukuran kinerja perbankan. 

Krisis perbankan tahun 1997-1998 memberikan pelajaran sangat serius 

dalam bisnis perbankan. Bank mengalami kesulitan dalam likuiditas, kualitas aset 

memburuk, bank tidak mampu menciptakan earning dan akhirnya modal terkuras 

dalam waktu yang sangat cepat dan kondisi ini melanda sebagian besar bank di 

Indonesia. Kondisi yang memprihatinkan ini berlangsung hingga tahun 2004 yang 

dicerminkan oleh Return On Asset (ROA) yang negatif, terjadinya negative 

spread, sangat sedikit bank yang membagi dividen, likuiditas rendah, kredit 

bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) relatif tinggi dan rasio kecukupan 

modal bank dibawah 15% bahkan beberapa bank mengalami Capital Adequacy 

Ratio (CAR) negatif. (Direktori perbankan Indonesia dan direktori pasar modal 

Indonesia 1997 s/d 2004). 

Berbeda dengan kondisi perbankan saat ini, pihak bank lebih 

mengutamakan kualitas dibanding kuantitas pada krisis tahun 1997-1998. Selain 

itu, pihak bank tidak lupa untuk meningkatkan kinerja bank, menjaga kepercayaan 

masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary. Berikut 

perkembangan perbankan saat ini berdasarkan nilai Return On Assets (ROA) pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa). 
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Tabel 1 

Perkembangan Return On Assets BUSN Devisa  

Periode 2010-2015 

No Bank 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Bank Pan Indonesia Tbk 1,74 2,19 2,04 1,98 2,01 1,34 

2 Bank Internasional Indonesia Tbk 1.05 1.04 1.46 1.55 0.67 0.98 

3 Bank CIMB Niaga Tbk 2.36 2.63 2.93 2.66 1.37 0.24 

4 Bank Permata Tbk 1.68 1.54 1.43 1.39 1.10 0.16 

5 Bank Artha Graha Internasional 

Tbk 

0.69 0.66 0.68 1.39 0.76 0.34 

6 PT Bank OCBC NISP Tbk 0.96 1.68 1.54 1.57 1.72 1.66 

7 PT Bank Jtrust Indonesia Tbk 2.02 1.85 0.95 7.64 5.28 4.94 

8 Bank Mayapada Internasional Tbk 1.05 1.78 2.05 2.12 1.60 1.86 

9 Bank Danamon Indonesia Tbk 3.39 3.25 3.52 3.00 1.82 1.74 

10 Bank Bumi Arta Tbk 1.37 1.92 2.22 1.95 1.37 1.18 

11 Bank Mega Tbk 2.02 1.92 2.40 0.95 1.05 1.82 

12 Bank Central Asia Tbk 3.28 3.57 3.32 3.59 3.75 3.81 

13 Bank Nusantara Parahyangan Tbk 1.29 1.40 1.40 1.42 1.38 1.05 

14 Bank of India Indonesia Tbk 3.06 3.10 2.91 3.04 2.73 0.78 

15 PT Bank MNC Internasional Tbk 0.20 1.71 0.08 0.81 0.74 0.09 

16 PT Bank QNB Indonesia Tbk 0.16 0.43 0.74 0.05 0.78 0.81 

17 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 

Tbk 

0.63 1.29 1.27 1.40 1.34 1.32 

18 Bank Bukopin Tbk 1.40 1.64 1.61 1.72 1.23 1.25 

19 Bank Windu Kentjana Internasional 

Tbk 

0.87 0.75 1.97 1.50 0.73 0.96 

20 Bank Sinarmas Tbk 1.25 0.93 1.88 1.64 0.94 0.86 

Sumber: Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

Dari data yang telah tertera diatas terdapat perbedaan maupun fluktuasi 

Return On Assets (ROA) pada masing-masing bank dari tahun 2010-2015 serta 

terdapat perkembangan kinerja yang lebih baik pada sektor perbankan berbeda 

dengan setelah terjadinya krisis perbankan pada tahun 1997-2004 bank 

mengalami negatif spread dan Return On Asset (ROA) yang negatif. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 standar Return On Assets (ROA) yang ditetapkan untuk bank bank 

di Indonesia adalah minimal 1,5%.  

 



6 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan data yang telah tertera serta latar belakang masalah diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.  Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 

2.  Apakah Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) ? 

3.  Apakah BOPO berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ? 

4.  Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) ? 

5.  Rasio manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Mengetahui pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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2.  Mengetahui pengaruh dari Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.  Mengetahui pengaruh dari BOPO terhadap Return On Assets (ROA) pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

4.  Mengetahui pengaruh dari Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5.  Mengetahui rasio manakah yang paling dominan terhadap Return On Assets 

(ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang akan 

diperoleh dari  penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

A.   Manfaat Praktis 

Penelitian yang telah dilakukan mempunyai manfaat bagi perusahaan 

khususnya lembaga keuangan sektor perbankan agar dapat melakukan 

perbaikan yang lebih baik. 

B.   Manfaat Teoretis 

Penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar pengetahuan bagi masyarakat 

dan sivitas akademika dalam melakukan pengembangan yang berkelanjutan. 
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C.   Manfaat Kebijakan 

Penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar bagi investor untuk melakukan 

penilaian terhadap lembaga sektor perbankan khususnya Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa dalam melakukan investasi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengaruh CAR, NPL, BOPO 

dan LDR terhadap kinerja perbankan yang di ukur dengan profitabilitas Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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BAB 2 

TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Teoretis 

2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, 

pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Menurut Taswan (2010:6) bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan 

yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan 

simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus spending unit) 

kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana 

(deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. 

Menurut Anthony Saunders (2004) menyebutkan bahwa bank mempunyai 

keunikan. Keunikan bank adalah sebagai berikut: 

a. Ada peran monitor to monitor. Bank sebagai lembaga perantara telah 

menghimpun dana dari deposan dan menempatkannya kembali ke kredit. 

Deposan akan memonitor bank dan bank memonitor debitur. 

b.   Keputusan pemberian kredit oleh bank akan memberikan efek positif berupa 

good news. Perusahaan yang menerima kredit bank akan direspon positif oleh 

9 
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pasar, mengingat perusahaan telah diseleksi atau dievaluasi dan kemudian 

layak diberikan keredit adalah perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek yang baik. 

c.  Bank mampu memerankan transfer kekayaan dari yang tua ke yang muda 

(intergenerational wealth transfer). Generasi tua sudah pensiun, suka 

menabung atau tidak produktif lagi, sedangkan generasi muda masih giat 

berusaha, masih produktif. Maka generasi muda bisa menggunakan dana dari 

yang tua melalui peminjaman di bank untuk kepentingan yang produktif. 

d.  Bank dapat bertindak sebagai aset transformer. Dalam hal ini bank bisa 

menerbitkan klaim keuangan berupa surat berharga obligasi, deposito dan 

lainnya kemudian menempatkannya dalam bentuk kredit, penyertaan atau 

yang lain. Bank telah mengubah bentuk sumber dana ke penempatan dana 

dalam bentuk yang beragam. 

Menurut Kasmir (2014:09) Jenis-jenis bank dilihat dari segi status: 

a.  Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi luar negeri atau 

sehubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 

b.  Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. 

2.1.2 Kinerja Keuangan Bank 

 Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 
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penyaluran dana. Secara umum kinerja keuangan bank merupakan gambaran 

prestasi yang dicapai oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Penurunan kinerja secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya 

Financial Distress yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan 

mendekati kebangkrutan. Financial Distress pada bank-bank apabila tidak segera 

diselesaikan akan berdampak besar pada bank-bank tersebut dengan hilangnya 

kepercayaan dari nasabah. Oleh karenanya sebuah bank tentunya memerlukan 

suatu analisis untuk mengetahui kondisinya setelah melakukan kegiatan 

operasionalnya dalam jangka waktu tertentu. Analisis yang dilakukan disini 

berupa penilaian tingkat kesehatan bank. 

 Kinerja perusahaan maupun lembaga perbankan dapat diukur dengan 

menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan 

kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai pedoman untuk 

memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal lain yang 

langsung menarik perhatian stakeholders dan shareholders seperti pembayaran 

dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja menunjukan sesuatu yang 

berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Sehingga dalam 

penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. 

2.1.3 Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:1) laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta 
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materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  

Menurut Hanafi dan Halim (2009:49) laporan keuangan merupakan salah satu 

sumber informasi penting di samping informasi lain seperti industri, kondisi 

perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya. 

Laporan keuangan mengungkapkan informasi empat aktivitas utama 

perusahaan yaitu perencanaan, pendanaan, investasi, dan operasi. Laporan 

keuangan terdiri atas neraca (balance sheet), laporan laba rugi (income statement), 

sumber dana penggunaan dana (source and use of founds), dan laporan sumber 

dan penggunaan kas (cash flow statement). Moeljadi (2006:43). 

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank 

wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan 

yang tediri dari (Siamat, 2005): 

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 

Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank  

dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan laporan keuangan tahunan adalah 

laporan keuangan akhir tahun bank yang disususn berdasarkan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku dan wajib diaudit ole akuntan publik. Laporan keuangan 

tahunan meliputi: 

a. Neraca menggambarkan posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang 

merupakan keseimbangan antara aktiva, utang, dan modal pada suatu tanggal 

tertentu. 
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b. Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari seluruh pendapatan dan beban dari 

satu kesatuan usaha untuk satu periode tertentu . 

c. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan perubahan modal dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, 

investasi dan distribusi dari dan kepada pemilik. 

d. Laporan arus kas berisi rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik 

yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dari satu 

kesatuan usaha selama satu periode tertentu 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 

Laporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan. 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan 

Laporan ini adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan 

bulanan bank umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan 

dipublikasikan setiap bulan. 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi 

 Menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” 

(IAI, 2012), adalah sebagai berikut: 

a. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan (aktiva, 

utang, dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu. 

b. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan. 

c. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan  

perusahaan. 
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d. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan 

relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan  

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan 

Analisa laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara 

data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses mengahasilkan 

keputusan yang tepat. Harahap (2007:190). 

 Menurut sitanggang (2012) terdapat 6 kategori pengukuran yaitu 

likuiditas, tingkat utang, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan dan nilai tambah 

yang masing-masing mempunyai makna yang berbeda dan sangat berguna untuk 

pihak pemangku kepentingan seperti pemilik saham, kreditor, pemerintah, 

manajemen dan pihak-pihak lain yang potensil sesuai dengan kepentingannya atas 

eksistensi perusahaan. Kategori pengukuran ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana manajemen telah mengelola perusahaan. 

 Beberapa jenis analisis yang dapat digunakan antara lain: 

a.  Analisis Horizontal (Analisis Dinamis) adalah analisis perkembangan data 

keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun guna untuk 

mengetahui kekuatan ataupun kelemahan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

b.  Analisis Vertical (analisis statis) adalah analisis keuangan yang terbatas 

hanya pada satu periode akuntansi saja. 
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c.  Analisis Internal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak yang bisa 

mendapatkan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu data 

perusahaan. Analisis ini biasanya dilakukan oleh pihak manajemen dalam 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan perubahan yang terjadi dalam kondisi 

laporan keuangan. 

d.  Analisis Eksternal adalah analisis yang dilakukan oleh pihak yang tidak dapat 

mendapatkan data terperinci data perusahaan. Analisis ini yang dilakukan 

oleh para kreditur, pemegang saham, calon pemegang saham dan lain-lain. 

2.1.5 Kesehatan Bank 

 Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, bank sentral 

biasanya menggunakan kriteria CAMELS yaitu Capital Adequacy, Asset Quality, 

Manajemen Quality, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk (Kuncoro dan 

Suhardjono, 2011:516). 

a.  Capital Adequacy adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan 

manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 

besarnya modal bank. 

b.  Assets Quality menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit 

yang dihadapi oleh bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank 

pada portofolio yang berbeda. 

c. Manajemen Quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang 
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timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai 

target. 

d.  Earnings menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning tetapi 

juga faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas earning. 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas 

bank yang diukur dengan dua rasio yang berbobot sama. Rasio tersebut terdiri 

dari Return On Assets dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional. 

e.  Liquidity menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini 

dan masa yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama 

dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang harus segera dibayar. 

2.1.6 Return On Assets (ROA) 

 Menurut Bank Indonesia, Return On Assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu 

periode. Return On Assets (ROA) merupakan salah satu analisis dari analisis rasio 

rentabilitas. Analisis rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha atau profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan.  

Keunggulan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut: 

a.  Return On Assets (ROA) mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam 

nilai absolut. 



17 
 

 

b.  Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran yang komprehensif dimana 

seluruhnya memengaruhi laporan keuangan yang tercermin dalam rasio ini. 

 Kelemahan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut: 

a.  Sebuah projek dalam Return On Assets (ROA) dapat meningkatkan tujuan 

jangka pendek yang menyebabkan perusahaan mempunyai konsekuensi 

negatif dalam jangka panjang. 

b.  Manajemen cenderung untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan 

tujuan jangka panjang. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 standar Return On Assets (ROA) yang ditetapkan untuk bank bank 

di Indonesia adalah minimal 1,5%. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan (Dendawijaya, 2009:118). Semakin besar Return On Assets (ROA) 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. 

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan 

bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian 

bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Menurut Dendawijaya 

(2009:121) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 
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 Adapun modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, berikut 

penjelasannya yaitu : 

a.  Modal Inti, merupakan modal yang disetor dan laba yang diperoleh dari 

setelah perhitungan pajak. 

b.  Modal Pelengkap, merupakan modal yang terdiri atas cadangan yang 

terbentuk tetapi tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman 

subordinasi. 

  Bank Indonesia menetapkan angka rasio CAR minimal sebesar 15%. 

Kesimpulannya semakin tinggi CAR (Capital Adequacy Ratio) maka akan 

semakin tinggi pula modal sendiri yang digunakan untuk mendanai aktiva 

produktif, dan semakin rendah pula biaya dana (bunga dana) yang dikeluarkan 

bank. Semakin meningkatnya laba bank maka akan semakin rendah pula bunga 

dana suatu bank. Demikian pula dengan semakin meningkatnya biaya dana 

(bunga dana) maka dana sendiri serta laba bank akan semakin rendah. 

2.1.8 Non Performing Loan (NPL) 

 Dalam memberikan kredit, bank wajib menganalisis kemampuan debitur 

untuk membayar kewajibannya kembali. Non Performing Loan (NPL) analog 

dengan Non Performing Financing (NPF) merupakan perbandingan antara total 

kredit yang bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur.  

 Credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya 

dalam bentuk pinjaman terhadap masyarakat. Risiko tersebut biasanya terjadi 

kepada para debitur yang disebabkan oleh banyak faktor beberapa diantaranya 

seperti debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran 
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pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Manajemen piutang merupakan 

hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, 

karena semakin besar piutang semakin besar pula risikonya. Apabila suatu bank 

kondisi NPL tinggi maka akan memperbesar biaya lainnya, sehingga berpotensi 

terhadap kerugian bank. 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420) Non Perfoming Loan (NPL) 

merupakan suatu kondisi di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar 

sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Non Performing Loan (NPL) 

mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk 

kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

sehingga dalam hal ini semakin besar NPL akan mengakibatkan menurunnya 

ROA dan jika NPL turun dan semakin kecil ROA akan semakin meningkat dan 

kinerja keuangan bank semakin membaik. Bank Indonesia telah menetapkan 

angka  untuk rasio Non Performing Loan (NPL) adalah sebesar 5% 

2.1.9 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional merupakan suatu biaya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha bank yang pada umumnya seperti biaya bunga, biaya 

valuta asing, biaya tenaga kerja, penyusutan, serta biaya lainnya. Sedangkan untuk 

Pendapatan Operasional yaitu suatu pendapatan langsung yang berasal dari hasil 

langsung dari kegiatan usaha suatu bank yang telah diterima seperti hasil 

pendapatan valuta asing, hasil bunga,serta pendapatan lainnya. 

BOPO ini memiliki tujuan meminimalisasi resiko operasional suatu bank 

yang mengenai ketidakpastian kegiatan suatu bank itu sendiri. Menurut 
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Dendwaijaya (2009:120) Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Bank yang 

efisien dalam menekan biaya operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat 

ketidak efisienan bank dalam mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh 

juga akan meningkat.  

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah 

dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% 

maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. 

2.1.10 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks 

dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola 

bank sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Menurut Dendawijaya (2009:118) likuiditas adalah 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya 

2009:118). Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kemampuan bank di 

dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh 
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bank maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 

2003). Bank Indonesia menetapkan angka rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

minimal sebesar 80% dan maksimum 110%, karena jika nilai rasio diatas 110% 

maka bank tersebut dapat dikatakan likuiditas bank kurang baik karena jumlah 

DPK tidak mampu menutupi jumlah kredit yang telah diberikan. 

2.1.11 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang pernah di lakukan oleh beberapa peneliti 

digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan topik yang berkaitan sesuai 

hubungan antara kesehatan bank dengan tingkat profitabilitas. Berikut adalah 

penelitian terdahulu: 

1. Hesti Werdaningtyas (2002) dalam penelitiannya melalui variabel bebas 

CAR, dan LDR terhadap variabel terikat ROA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikat ROA, sementara 

variabel bebeas LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel terikat 

ROA. 

2. Diana Puspitasari (2009) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, suku bunga SBI dan variabel terikat 

ROA serta alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

menjelaskan bahwa variabel CAR, NIM, LDR berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel terikat ROA, variabel PDN dan SBI berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel ROA, sementara NPL dan BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 
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3. Mawar Rohmah (2013) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, NPL, NIM, dan LDR dan variabel terikat ROA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR dan NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap variabel terikat 

ROA, variabel bebas NIM berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

terikat ROA, dan variabel bebas LDR berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap variabel terikat ROA.  

4. Maya Romantin (2015) dalam penelitiannya menggunakan variabel bebas 

CAR, BOPO, LDR dan variabel terikat ROAA serta alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda menjelaskan bahwa variabel bebas 

CAR berpengaruh positif signifkan terhadap variabel terikat ROAA, variabel 

bebas LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ROAA, 

variabel bebas BOPO tidak berpengaruh signifkan terhadap variabel terikat 

ROAA. 

5. Sofyan Febby Henny Saputri (2016) dalam penelitiannya menggunakan 

variabel bebas CAR, BOPO, NPL, LDR dan variabel terikat ROE serta alat 

analisis yang digunakan analisis regresi berganda menjelaskan bahwa 

variabel CAR berpengaruh positif terhadap variabel ROE, variabel BOPO 

berpengaruh negatif signifkan terhadap variabel ROE, variabel NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel ROE dan variabel LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROE.  

Secara ringkas, penelitian yang telah tertulis diatas dapat dilhat pada tabel 

dibawah berikut ini: 
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Tabel 2 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Tahun Variabel Bebas Variabel Terikat Sampel Teknik Sampling Teknik Statistik Hasil Penelitian 

1. Hesti 

Werdaningtyas 

2002 CAR, LDR ROA 10 

Bank 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

LDR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

2. Diana 

Puspitasari 

2009 CAR, NPL, 

PDN, NIM, 

BOPO, LDR, 

Suku Bunga SBI 

ROA 20 

Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR, NIM, LDR 

berpengaruh positif 

signfikan  

PDN, SBI berpengaruh 

positif tidak signifikan  

NPL, BOPO berpengaruh 

negatif signifikan 

3. Mawar Rohmah 2013 CAR, NPL, 

NIM, LDR 

ROA 23 

Bank 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR dan NPL berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap ROA 

Variabel NIM berpengaruh 

positif signifkan 

LDR berpengaruh positif 

tidak signifikan  

4. Maya Romantin 2015 CAR, BOPO, 

LDR 

ROAA 5 Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR berpengaruh posiif 

signifikan terhadap ROAA 

BOPO, LDR tidak 

berpengaruh signifikan  

CAR Berpengaruh paling 

dominan  

5. Sofyan Febby 

Henny Saputri 

2016 CAR, BOPO, 

NPL, LDR 

ROE 5 Bank 

Devisa 

Purposive 

Sampling 

Analisis Regresi 

Berganda 

CAR, LDR berpengaruh 

Positif Signifikan 

BOPO, NPL berpengaruh 

negatif signifikan 

BOPO berpengaruh paling 

dominan 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini mengukur pengaruh variabel independen Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap variabel 

dependen Return On Assets (ROA). Berikut adalah  gambaran kerangka 

konseptual dari hubungan variabel tersebut: 

 Capital Adequacy Ratio 

  (CAR) 

  Non Performing Loan 

  (NPL)  

              Return On Assets 

                     (ROA) 

  Operating Expenses to  

    Operating Income 

           (BOPO)  

 Loan to Deposit Ratio 

 (LDR) 

 

Gambar 1 

Kerangka Konseptual 

2.3 Perumusan Hipotesis 

Dari kerangka konseptual yang telah tertulis serta diuraikan, dapat disusun 

bebarapa hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa  

H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

24 
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H3 :  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional  berpengaruh negatif 

terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

H4 :  Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

H5 :   Non Performing Loan (NPL) beperngaruh paling dominan terhadap Return 

On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

25 
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BAB 3 

METODA PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif. Analisis 

kuantitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengamati aspek-aspek 

tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang 

ada dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah kausal komparatif (Causal-Comparative 

Research) tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab 

akibat antara dua variabel atau lebih dan merupakan tipe penelitian ex pos facto, 

yaitu tipe penelitian terhadap data-data yang dikumpulkan setelah terjadinya fakta 

atau peristiwa. 

  Menurut Sugiyono (2008:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Berdasarkan rangkuman yang telah tercantum diatas berikut merupakan 

populasi yang mendukung penelitian ini Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

(BUSN Devisa) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015 

yang berjumlah 20 bank. 

 



27 
 

 

 

Tabel 3 

Populasi Penelitian BUSN Devisa Periode 2010-2015 

No Bank Kode Bank 

1 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 

2 Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 

3 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 

4 Bank Permata Tbk BNLI 

5 Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC 

6 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

7 PT Bank Jtrust Indonesia Tbk BCIC 

8 Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA 

9 Bank Danamon Indonesia Tbk BDMN 

10 Bank Bumi Arta Tbk BNBA 

11 Bank Mega Tbk MEGA 

12 Bank Central Asia Tbk BBCA 

13 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 

14 Bank of India Indonesia Tbk BSWD 

15 PT Bank MNC Internasional Tbk BABP 

16 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 

17 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk AGRO 

18 Bank Bukopin Tbk BBKP 

19 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 

20 Bank Sinarmas Tbk BSIM 

Sumber: www.idx.co.id. 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010:73). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan 

sampel dengan kriteria tertentu. Dari kesimpulan diatas sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI 

periode 2010-2015 dengan kriteria penulis: 
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Tabel 4 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 BUSN Devisa yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama kurun waktu penelitian 

(2010-2015). 

20 

2 Tersedia data laporan keuangan yang teraudit 

oleh auditor pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama kurun waktu penelitian (2010-2015). 

20 

3 Merupakan Bank yang mengalami peningkatan 

laba per saham yang tercantum dalam laporan 

keuangan.  

5 

Sumber: www.idx.co.id, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 
  

 Dari kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 5 bank yang memenuhi kriteria 

tersebut: 

    Tabel 5 

 Sampel Penelitian BUSN Devisa periode 2010-2015 

No Nama Bank Kode Bank 

1 Bank Central Asia Tbk BBCA 

2 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 

3 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW 

4 Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 

5 PT Bank OCBC NISP Tbk NISP 

Sumber: www.idx.co.id, Laporan Laba Rugi 2010-2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peniliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2013:100). Teknik pengumpulan 

data untuk penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi yaitu menelusuri data historis dari data sekunder yang tersimpan 

dalam bentuk dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik) 

laporan keuangan perusahaan yang tercantum di dalam laporan keuangan yang 

diambil dari publikasi laporan keuangan Bursa Efek Indonesia. 
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 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah telah dikumpulkan oleh para peneliti (Sekaran, 

2011:117). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 2010-

2015 yang telah diterbitkan oleh pihak-pihak yang mempunyai integritas tinggi 

serta berkompeten dalam bidangnya khususnya bidang ekonomi dan keuangan 

yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui data yang tercetak maupun data yang 

terdownload dalam internet. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor berlaku 

dalam investigasi (Sekaran, 2011:116). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukan 

kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuangan atau laba secara 

keseluruhan. Rasio ini dapat diukur dengan rumus : 

ROA =  
                  

          
 x 100% 

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2011:117). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko. Rasio ini dapat diukur dengan rumus (SEBI No 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

CAR = 
          

                                             
 x 100% 

2. Non Performing Loan (NPL) 

Non Perfoming Loan (NPL) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

bank dalam mengatasi kredit bermasalah karena nasabah tidak sanggup membayar 

sebagian atau keseluruhan kewajibannya. Rasio ini dapat diukur dengan rumus 

(SEBI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

NPL = 
                 

             
       

3. Operating Expenses to Operating Income (BOPO) 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatannnya. Rasio ini dapat diukur dengan rumus (SEBI No 

13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

  BOPO = 
                  

                      
        

4. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam dalam menyediakan dana kepada debitur dengan modal 
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yang dimiliki oleh bank maupun dari dana pihak ketiga. Rasio ini dapat diukur 

dengan rumus  (SEBI No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011): 

LDR = 
             

                        
       

3.4.3 Instrumen Penelitian  

Untuk mengetahui variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

variabel dependen dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 6 

Instrumen Penelitian 

No Variabel Indikator Sumber 

1 Return On 

Assets (ROA) 

 

 

ROA = 
                  

            
     % 

 

Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

2 Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

 

CAR = 
                 

    
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

3 Non 

Performing 

Loan (NPL) 

 

 

NPL = 
                 

            
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

4 Operating 

Expenses  to 

Operating 

Income 

(BOPO) 

BOPO = 
                 

                      
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

5 Loan to 

Deposit Ratio 

(LDR) 

 

 

LDR = 
            

                       
       Neraca dan 

Laporan 

Laba Rugi  

periode 

2010-2015 

Sumber : Neraca, Laporan Laba Rugi 2010-2015, Diolah. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah lebih dari 

dua sehingga untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka 

menggunakan model analisis regresi linier berganda. Selain itu untuk 

mendapatkan hal yang pasti peneliti melakukan analisis kuantitatif yang 

dinyatakan dengan skala numeric (angka) dan data yang diolah menggunakan 

metode statistik berupa perangkat lunak statistic (statistic software) yang dikenal 

dengan SPSS (Statistic Product and Service Solution). 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Tujuan analisis deskriptif adalah untuk dapat melihat gambaran-gambaran 

secara umum dengan variabel yang dipakai dalam penelitian ini mengenai fakta-

fakta yang terjadi. 

3.5.2 Uji Kelayakan Model 

1. Analisis Koefisien Determinasi Multiple (R
2
) 

 Menurut Kuncoro (2011:108) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Dasar untuk menentukan nilai R
2 

adalah: 

a.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 
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b.  Nilai koefisien determinasi nol menunjukan variabel independen tidak 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk variasi variabel 

dependen.  

2. Pengujian Signifikan Secara Multiple (UJI F) 

 Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan F-test atau Uji F. 

Menurut Kuncoro (2011:106-107) Uji statistik F pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun prosedur 

pengujian yang digunakan dengan ketentuan taraf nyata 0,05 kriteria pengujian 

adalah sebagai berikut:  

a.  Jika nilai sig. F > 0,05, menunjukkan bahwa model persamaan yang  

dihasilkan dikatakan tidak layak.  

b.  Jika nilai sig. F < 0,05, menunjukkan bahwa model persamaan yang 

dihasilkan dikatakan layak. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Uyanto (2009:243) Analisis regresi berganda digunakan untuk 

melihat pengaruh sejumlah variabel independen (X) dengan sebuah variabel 

dependen (Y) atau juga untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen (Y) 

berdasarkan nilai veriabel independen (X). selain itu menurut Gudono (2014:133) 

dengan teknik analisis regresi seorang peneliti dapat melihat dengan segar dampak 

perubahan nilai variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen sehingga 

untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel 
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independen terhadap variabel dependen digunakan model analisis regresi linier 

berganda. 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015. 

Formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

  Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Return On Assets (ROA) 

α = Konstanta 

β1 - β4 = Koefisien Regresi 

X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X2 = Non Performing Loan (NPL) 

X3 = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

X4 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

e = error term 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu metode pendugaan parameter dalam regresi linear adalah 

Ordinary Least Square (OLS) yang berlandaskan pada beberapa asumsi tertentu. 

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk 

memenuhi syarat yang ditentukan perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi 
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(normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Asumsi 

tersebut tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan 

Estimator). 

1. Uji Asumsi Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel – variabel independen dan dependen harus 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk 

melihat normalitas residual dengan cara analisis grafik dapat dilakukan dengan  

cara pertama yaitu melihat grafik histogram dan yang kedua dengan melihat 

Normal P-Plot of Regression Standardized dari variabel terikat. Dasar untuk 

menentukan data berdistribusi normal dengan P-Plot of Regression Standardized 

adalah: 

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 atau mengikuti garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi 

normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov 

(K-S). Uji K-S dilakukan  dengan membuat hipotesis: 

Ho = Data residual berdistribusi normal  

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan  dalam uji K-S adalah sebagai berikut: 
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a.  Apabila probabilitas nilai Asymp.Sig (2-tailed) variabel residual > 0.05 maka 

Ho diterima 

b.  Apabila probabilitas nilai Asymp.Sig (2-tailed) variabel residual < 0.05 maka 

Ho ditolak 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi tidak kesamaan variabel dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastistas. Pengujian dilakukan dengan grafik scatterplot yaitu meregresi 

masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan dari grafik scatterplot adalah: 

 a.  Jika ada pola, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

b.  Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Selain melalui grafik scatterplot dapat digunakan uji glejser. Dasar 

pengambilan keputusan menggunakan uji glejser adalah: 

a.   Jika nilai signifikansi > 0.05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

b.   Jika nilai signifikansi < 0.05 maka data terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 
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 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Menurut Gudono (2014:153) 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi digunakan Durbin-Watson. Uji Durbin-

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lain diantara variabel independen. 

 Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai 

berikut: 

a.  Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) 

maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. 

b.  Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka 

koefisien autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif. 

c.  Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0, berarti 

ada autokorelasi negatif. 

4. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi yang terdapat 

korelasi antar variabel Capital Adecuacy Ratio (CAR), Operating Expenses to 

Operating Income (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas diantara 

variabel bebas. Menurut Santoso (2010:206), pedoman suatu model regresi yang 

bebas mulikolinearitas adalah:  
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a.  Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitas antar variable independen dalam model regresi. 

b.  Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

 Menurut Kuncoro (2011:105) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Dasar penilaian uji t adalah: 

a.  Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b.  Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji Koefeisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 Koefisien determinasi (r
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. 
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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 
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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. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pengujian data, pembahasan dan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel bebas Capital Adequacy 

Ratio berpengaruh positif terhadap variabel terikat Return On Assets adalah 

ditolak. 

2.  Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel bebas Non Performing 

Loan berpengaruh negatif terhadap variabel terikat Return On Assets adalah 

diterima. 

3.  Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel bebas Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap variabel 

terikat Return On Assets adalah diterima. 

4.  Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa variabel bebas Loan to Deposit 

Ratio berpengaruh positif terhadap variabel terikat Return On Assets adalah 

ditolak. 

5.  Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa variabel bebas Non Performing 

Loan paling berpengaruh dominan terhadap variabel terikat Return On Assets 

adalah diterima. 
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5.2 SARAN 

a.  Bagi Investor 

Sebelum melakukan investasi hendaknya investor mempertimbangkan faktor 

Non Performing Loan karena mempunyai pengaruh dominan negatif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan Return On 

Assets karena apabila pengaruh negatif tersebut bisa diminimalisasi maka 

kemungkinan bank  akan mengalami kinerja yang baik. 

b.  Bagi Bank 

Berdasarkan hasil penelitian pihak manajemen bank hendaknya 

memperhatikan total kredit yang akan diberikan kepada nasabah agar 

terjadinya kredit bermasalah bisa diminimalisir, meningkatkan dan mengatur 

modal yang dimiliki agar tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. 

c.   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan rasio-rasio keuangan 

lainnya sebagai variabel penelitian serta memperpanjang periode penelitian 

agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, bervariatif dan akurat. 
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