
ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit yang 
disalurkan, kecukupan modal, dan tingkat likuiditas terhadap Return On 
Asset. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 
Keuangan dan Laporan Tahunan Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 
2009-2012. Jumlah sampel sebanyak 26 bank umum yang terdaftar di BEI 
periode 2009-2012 dengan menggunakan purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan adalah uji statistik dengan metode analisis regresi 
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t yang sebelumnya 
telah dilakukan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kredit yang disalurkan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Begitu pula dengan 
variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Namun 
variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari penelitian ini diperoleh 
nilai Adjusted R2 sebesar 0,339 hal ini berarti bahwa 33,9% perubahan pada 
ROA dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan dalam model 
penelitian, yaitu kredit yang disalurkan, CAR, dan LDR. Sedangkan sisanya 
sebesar 66,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
model penelitian ini. 
Kata kunci: Kredit yang Disalurkan, CAR, LDR, dan ROA 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Kinerja suatu perusahaan merupakan suatu ukuran keberhasilan 
sebuah perusahaan yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam 
mengelola usahanya. Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang 
menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 
perusahaan, Return On Asset (ROA) juga merupakan suatu ukuran tentang 
efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2008). 

Besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat akan 
mempengaruhi besarnya laba yang nantinya akan diberikan oleh bank 
karena salah satu sumber pendapatan bank adalah bunga kredit yang 
diberikan. Jumlah kredit yang diberikan tentunya akan menghasilkan 
pendapatan bunga kredit bagi setiap perusahaan perbankan, kemudian 
besarnya pendapatan bunga kredit ini tentunya akan mempengaruhi tingkat 
profitabilitas yang akan diperoleh setiap perusahaan nantinya (Hasibuan, 
2004). 

Peranan modal sangat penting, dimana kegiatan operasional bank 
dapat berjalan dengan lancar apabila memiliki modal yang cukup, sehingga 
pada saat masa-masa kritis bank tetap aman karena memiliki cadangan 
modal di Bank Indonesia (Kasmir, 2008). Rasio CAR digunakan untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 
yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. 
Seusai Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008, permodalan 



minimum yang harus dimiliki bank adalah 8%. Jika nilai CAR tinggi ini berarti 
bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang 
menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar 
bagi profitabilitas bak yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003). 

Likuiditas juga berperan penting dalam pengelolaan kinerja 
perbankan. Likuiditas suatu perusahaan perbankan mencerminkan bahwa 
perusahaan tersebut mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka 
pendeknya dengan sejumlah alat-alat likuid yang dimiliki perusahaan 
tersebut. 

Penelitian ini merupakan hasil penggabungan atau kombinasi dari 
keenam jurnal yang ada. Dengan demikian, penulis memberi judul pada 
penelitian ini, yaitu “Pengaruh Kredit yang Disalurkan, Kecukupan Modal, dan 
Tingkat Likuiditas Terhadap Return On Asset Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”. 
 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang 
menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap Return On 
Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012? 

2. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap Return On Asset 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012? 

3. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap Return On Asset 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012? 

4. Apakah kredit yang disalurkan, kecukupan modal, dan tingkat 
likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012? 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitianini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kredit yang disalurkan terhadap Return 

On Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap Return On 
Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat likuiditas terhadap Return On 
Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kredit yang disalurkan, kecukupan 
modal, dan tingkat likuiditas secara simultan terhadap Return On 
Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-
2012. 

 



LANDASAN TEORI 
Return on Asset 

Menurut Kasmir (2008) Return On Assets (ROA) merupakan rasio 
yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan 
dalam perusahaan, ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 
manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil 
pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana 
perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
 
Penyaluran Kredit 

Penyaluran kredit menurut PSAK No.31 (2009) adalah peminjaman 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil 
keuntungan. Menurut Siamat (2004), penyaluran kredit merupakan usaha 
yang mendominasi pengalokasian dana bank. 
 
Kecukupan Modal 

Menurut Peraturan Bank Indonesia (2008) CAR adalah rasio yang 
memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, 
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana 
modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber 
di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (hutang), dan lain-lain. CAR 
dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA didasarkan atas 
hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada profitabilitas 
bank (ROA). Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang 
dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 
risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2003). 
 
Likuiditas 

Menurut Dendawijaya (2003), LDR menggambarkan seberapa jauh 
kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 
deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber 
likuiditasnya. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam 
menilai kinerja sebuah bank. 

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan 
keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dan 
yang terhimpun banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. 
Sehingga semakin tinggi LDR maka laba perusahaan semakin meningkat. 
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HIPOTESIS 

H1 = Kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap Return On Asset 
H2 = Kecukupan modal berpengaruh terhadap Return On Asset 
H3 = Tingkat likuiditas berpengaruh terhadap Return On Asset 

H4 = Kredit yang disalurkan, kecukupan modal, dan tingkat likuiditas 
secara simultan berpengaruh terhadap Return On Asset  

 
METODE PENELITIAN 
Variabel Operasional 

Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
1. Kredit yang disalurkan, yaitu dana/uang yang diberikan bank kepada 

para debitur dalam bentuk pinjaman, yang didalamnya mengandung 
bunga dan waktu jatuh temponya. Indikator dari kredit yang 
disalurkan yaitu jumlah kredit yang disalurkan. 

2. Kecukupan modal, yaitu merupakan faktor penting bagi bank dalam 
rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Rasio 
kecukupan modal mencerminkan kemampuan bank untuk menutup 
risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan 
bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2003). 
Kecukupan modal dalam penelitian ini diukur dengan 
mempergunakan Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CAR dapat 
dirumuskan sebagai: 
CAR = Modal  x 100% 
  ATMR 

3. Likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi 
hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 
perusahaan (Hanafi, 2003). Likuiditas dalam penelitian ini diukur 
dengan mempergunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio likuiditas 
dapat dirumuskan sebagai: 

 LDR  = Total Loans    x 100%  
Total Deposit 

Kredit yang 

Disalurkan 

Kecukupan 

Modal 

Tingkat 

Likuiditas 

 

Return On 

Asset (ROA) 



4. Profitabilitas perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara 
tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari 
aktivitas bisnis yang ada. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur 
dengan mempergunakan Return On Asset (ROA). Rasio profitabilitas 
dapat dirumuskan sebagai: 
ROA =  Net Income before Tax    x 100%  

   Average of Total Assets 
 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan akhir tahun 
dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang berjumlah 29 perusahaan perbankan. 

Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah : 
1. Perusahaan perbankan yang telah go public dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, 
2. Perusahaan perbankan tersebut tidak mengalami delisting selama 

priode pengamatan, 
3. Menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada 

tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012, dan 
4. Perusahaan perbankan tersebut tidak mengalami selama masa priode 

pengamatan. 
 
Metode Pengumpulan Data 

Dalam kaitannya dengan sumber data dan cara mendapatkannya, 
maka data yang digunakan untuk diteliti oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Penelitian kepustakaan atau disebut juga data sekunder, yaitu data 
pendukung yang diperoleh dari buku-buku literature yang ada 
kaitannya dengan topik yang sedang ditelitit serta dari materi kuliah 
yang diperoleh penulis yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pengumpulan dan pencatatan data laporan tahunan pada masing-
masing Bank di Indonesia yang dijadikan sampel, untuk mengetahui 
data rasio keuangannya selama periode tahun 2009-2012. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari media internet dengan cara 
mendownload melalui situs dari Bursa Efek Indonesia yang 
menyediakan data tersebut. 

 
Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh melalui catatan-catatan atas dokumen-dokumen yang relevan 
dengan masalah yang diteliti dan jenis data berupa data kuantitatif, yaitu 
data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka-angka. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan akhir tahun perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI. 



 
Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, dimana variabel bebas 
(independent variabel), yaitu kredit yang disalurkan (X1), kecukupan modal 
(X2), dan tingkat likuiditas (X3). Sedangkan variabel tidak bebas/terikat 
(dependent variabel), yaitu Return On Asset. 

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda. Analisis berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 
menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel 
dependen. Adapun model regresi yang digunakan adalah bentuk fungsi linear 
yakni: 

Y= α + b1X1 + b2X2 +b3X3 + e 

Keterangan:  

Y  = Return On Asset (ROA) 

X1  = Kredit yang disalurkan 

X2  = Kecukupan modal (CAR) 

X3  = Tingkat likuiditas (LDR) 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

e  = Kesalahan pengganggu 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Hasil Penelitian 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KREDIT 104 961 370570 56900.96 79513.479 
CAR 104 9.41 46.79 16.7834 5.22220 
LDR 104 40.22 108.42 77.7285 14.32160 
ROA 104 .07 5.15 2.1687 1.06194 

Valid N (listwise) 104     
(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 104 data yang merupakan 26 perusahaan dalam 4 
tahun dari tahun 2009 sampai 2012. 
 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini diuji dengan analisis kolmogorov-smirnov 
dengan tingkat signifikansi 5%. Data dapat dikatakan berdistribusi secara 



normal apabila angka probabilitasnya lebih dari 0,05 dan sebaliknya jika 
kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal.berikut tabel 
perhitungannya: 

Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 104 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation .85088840 

Most Extreme Differences 
Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.176 
Asymp. Sig. (2-tailed) .126 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Besarnya nilai kolmogorov smirnov adalah 0,126 yang berarti lebih 
besar dari 0,05 sehingga menunjukkanbahwa data berdistribusi normal. 
Gambar grafik dari pendistribusian data sebagai berikut: 

Grafik Normal Plot 

 
Dari grafik diatas, titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 
 
Uji Multikolonearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonearitas di dalam 
model regresi dapat diketahui dari nilaitoleransi dan nilai variance inflation 
factor (VIF), jika nilai tolerance <10 atau sama dengan nilai VIF >10. Hasil 
pendeteksian adanya multikolonearitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Hasil Uji Multikolonearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 



B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227   
KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 .959 1.043 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 .917 1.091 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 .955 1.047 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa baik variabel Kredit, CAR, 
maupun LDR mempunyai nilai VIF <10 dan nilai toleransi mendekati 1. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolonearitas. 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya homokedastisitas, dalam 
penelitian ini menggunakan uji glejser dan grafik plot. Uji glejser yaitu 
apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 
variabel dependen, maka ada indikasi terjadi terjadi heteroskedastisitas. 
Sedangkan grafik polt ialah memetakan penyebaran residual pada sumbu Y 
dan nilai prediksi standar pada sumbu X. Hasil pengujian glejser sebagai 
berikut: 

Hasil Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.005 .370  -.014 .989 

KREDIT -4.718E-007 .000 -.071 -.719 .474 

CAR .019 .010 .190 1.870 .064 

LDR .005 .004 .133 1.333 .186 

a. Dependent Variable: AbsUt 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat variabel independen yang 
signifikan terhadap variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini 
terlihat dari probabilitas variabel independen yaitu kredit yang disalurkan 
(KREDIT), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) di 
atas tingkat kepercayaan 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
 
 
 



Grafik Scatterplots 

 
 

Berdasarkan hasil scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar 
secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola 
tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 
tidak terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas. 
 
Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mengetahui apakah 
asumsi autokorelasi terpenuhi, model regresi dapat diuji dengan uji Durbin 
Watson (DW test). Berikut adalah hasil dari uji Durbin Watson: 

Hasil Uji Durbin Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .598a .358 .339 .86356 1.747 

a. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Nilai DW menunjukkan nilai sebesar 1,747 dengan jumlah observasi 
(n) 104 dan 3 variabel bebas. Ketentuan dari uji Durbin Watson agar 
terhindar dari autokorelasi adalah du < d < 4-du. Nilai tabel yang diperoleh 
untuk jumlah sampel 104 dan k=3 adalah du=1,7402 dan dl= 1,6217. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa model tidak terkena autokorelasi karena 1,7402 < 
1,747 < 2,2598. 
 
Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu Kredit, CAR, dan 
LDR terhadap variabel dependen yaitu ROA. Berdasarkan hasil uji asumsi 
klasik yang dilakukan dapat diketahui bahwa data memenuhi asumsi 
normalitas, tidak ada multikolonearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak 
terdapat heterokedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang 



tersedia sudah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linier 
berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 

Hasil Analisis Regresi 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227 

KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas maka dapat disusun 
persamaan regresi secagai berikut: 

 
ROA = 0,750 + 8,114E-006 KREDIT + 0,034 CAR + 0,005 LDR + e 

 
Dari persamaan hasil regresi linier berganda diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kredit yang disalurkan mempunyai pengaruh positif 
terhadap ROA dimana setiap kenaikan kredit yang disalurkan akan 
mengakibatkan kenaikan pada ROA. CAR mempunyai pengaruh positif 
terhadap ROA dimana setiap kenaikan CAR akan mengakitbatkan kenaikan 
pada ROA. Begitu juga LDR mempunyai pengaruh positif terhadap ROA 
dimana setiap kenaikan LDR akan mengakibatkan kenaikan pada ROA. 

Persamaan regresi di atas dapat diintrepretasikan sebagai berikut: 
1. Jika nilai keempat variabel independen dianggap nol, maka nilai ROA 

adalah sebesar 0,750. Artinya, apabila kredit yang disalurkan, CAR, 
dan LDR dianggap nol, maka ROA sebesar 0,750%. 

2. Jika variabel kredit yang disalurkan meningkat 1 miliar sementara 
variabel independen lainnya diasumsikan konstan, maka ROA akan 
meningkat sebesar (8,114 x 10-6)% atau 0,000008114% dan 
sebaliknya jika variabel kredit yang disalurkan menurun 1 miliar 
maka ROA akan ikut menurun sebesar  (8,114 x 10-6)% atau 
0,000008114%. 

3. Jika variabel CAR meningkat sebesar 1% sementara variabel 
independen lainnya diasumsikan konstan, maka ROA akan meningkat 
sebesar 0,034% dan sebaliknya jika variabel CAR menurun sebesar 
1% maka ROA akan ikut menurun sebesar 0,034%. 

4. Jika variabel LDR meningkat sebesar 1% sementara variabel 
independen lainnya diasunsikan konstan, maka ROA akan meningkat 
sebesar 0,005% dan sebaliknya jika variabel LDR menurun sebesar 
1% maka ROA akan ikut menurun sebesar 0,005%. 

 



Pengujian Hipotesis 
Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mencerminkan besarnya pengaruh 
perubahan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada 
variabel terikat secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur 
kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang 
digunakan.berikut adalah hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 
untuk koefisien determinasi: 

Hasil Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .598a .358 .339 .86356 

a. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Dari tampilan output SPSS besarnya Adjusted R Square menunjukkan 
nilai 0,339. Hal ini berarti 33,9% perubahan pada ROA dipengaruhi oleh 
variabel-variabel penentu yang digunakan dalam model penelitian, yaitu 
Kredit yang disalurkan, CAR, dan LDR. Sedangkan sisanya yaitu 66,1% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model 
penelitian ini. 
 
Uji F 

Uji F digunakan untuk menjelaskan variabel bebas (independen) 
secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat (dependen). 
Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara 
keseluruhan koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Adapun hasil perhitungannya adalah: 

Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 41.583 3 13.861 18.587 .000b 

Residual 74.573 100 .746   
Total 116.156 103    

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa secara simultan atau 
bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 
18,587 dengan probabilitas 0,000. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel 
(18,587 > 2,69) dan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 
dalam model regresi dapat dikatakan bahwa variabel independen secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 



Uji T 
Uji t digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel 

kredit yang disalurkan, kecukupan modal (CAR), dan likuiditas (LDR) secara 
parsial terhadap Return on Asset (ROA). Hasil pengujian hipotesis dengan uji 
t pada signifikansi 5% adalah sebagai berikut: 

Hasil Uji Statistik t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227 

KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 
H1 = Kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap Return on Asset 

Dari hasil pengujian didapat bahwa koefisien Kredit bernilai 
positif yaitu 8,114E-006 dan nilai thitung dari variabel Kredit adalah 
sebesar 7,425 dengan signifikansi 0,000 (sig < 0,05). Hal ini berarti kredit 
yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 
H2 = Kecukupan modal berpengaruh terhadap Return on Asset 

Hasil pengujian didapat bahwa nilai koefisien CAR bernilai positif 
yaitu 0,034 dan nilai thitung sebesar 1,999 dengan signifikansi 0,048 (sig < 
0,05). Hal ini berarti kecukupan modal berpengaruh signifikan terhadap 
Return on Asset (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 
kedua diterima. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 
H3 = Tingkat likuiditas berpengaruh terhadap Return on Asset 

Untuk hipotesis ketiga, hasil pengujian didapat bahwa koefisien 
LDR sebesar 0,005 dan nilai thitung sebesar 0,816 dengan signifikansi 0,417 
(sig > 0,05). Hal ini berarti LDR tidak berpengaruh terhadap Return on 
Asset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Dengan kata lain maka hipotesis ketiga ditolak. 

 
 
Pembahasan 

Hasil untuk pengujian hipotesis yang pertama adalah Ho1 ditolak dan 
Ha1 diterima. Dengan demikian, kredit yang disalurkan berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
Hasil ini sejalan dengan Marianti, Andreas, dan Azhari (2012) yang 



mendapatkan hasil, kredit yang disalurkan perusahaan berpengaruh 
terhadap Return on Asset (ROA). Menurut Dendawijaya (2003), penghasilan 
atau keuntungan terbesar bank diperoleh melalui penyaluran kredit, 
sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar kredit yang disalurkan suatu 
bank maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperolehnya. 

Hasil untuk pengujian hipotesis kedua adalah Ho2 ditolak dan Ha2 
diterima. Dengan demikian, kecukupan modal berpengaruh terhadap Return 
on Asset (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian Pasaribu (2011) yang mendapatkan 
hasil CAR berpengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa semakin besar CAR maka ROA yang diperoleh bank akan semakin 
besar. Hal ini disebabkan CAR merupakan rasio yang menunjukkan 
kemampuan permodalan suatu bank dimana modal ini nantinya akan 
digunakan dalam kegiatan yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan 
serta menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian. 

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga adalah Ho3 diterima dan Ha3 
ditolak. Dengan demikian, likuiditas yang diukur dengan Loan to Deposit 
Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian dari Marianti, Andreas, dan Azhari (2012) yang 
menyatakan likuiditas yang dihitung dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA dan Fitriyana (2010) yang 
menyatakan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. 
LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA memperlihatkan bahwa 
semakin tinggi rasio tersebut, memberikan indikasi semakin rendahnya 
kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga dapat menurunkan 
profitabilitas. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk 
membiayai kredit menjadi semakin besar sehingga beban meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis yang keempat adalah Ho4 ditolak dan Ha4 
diterima. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bahwa secara simultan 
atau bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel dependen. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian 
ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kredit yang disalurkan berpengaruh signifikan terhadap Return on 
Asset (ROA). Hal ini ditunjukkan pada nilai thitung sebesar 7,425 angka 
ini lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikan 
0,0000 lebih kecil dari 0,05. 

2. Kecukupan modal yang dihitung dengan menggunakan Capital 
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return on 
Asset (ROA). Hal ini ditunjukkan pada nilai thitung sebesar 1,999 yang 
angka ini lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,660 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05. 



3. Tingkat likuiditas yang dihitung dengan menggunakan Loan to 
Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 
(ROA). Hal ini ditunjukkan pada nilai thitung sebesar 0,816 yang angka 
ini lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 1,660 dengan tingkat signifikan 
sebesar 0,417 lebih besar dari 0,05. 

4. Secara simultan, kredit yang disalurkan, kecukupan modal, dan 
tingkat likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset 
(ROA). Hal ini ditunjukkan pada nilai Fhitung sebesar 18,587 yang 
angka ini lebih besar dari nilai Ftabel yaitu sebesar 2,69 dengan tingkat 
signifikan sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. 

 
Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
memberikan saran berupa: 

1. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya dapat melakukan penambahan 
variabel independen lain yang dapat dikategorikan sebagai variabel 
yang mempengaruhi variabel dependen. 

2. Peneliti berikutnya juga dapat memperpanjang periode pengamatan 
agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3. Pada penelitian ini objek pengamatan hanya pada perusahaan 
perbankan umum, bagi peneliti berikutnya juga dapat menambah 
objek pengamatan dengan menggunakan perusahaan perbankan 
syariah maupun yang lainnya. 
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LAMPIRAN 

Hasil Output SPSS 
 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KREDIT 104 961 370570 56900.96 79513.479 
CAR 104 9.41 46.79 16.7834 5.22220 
LDR 104 40.22 108.42 77.7285 14.32160 
ROA 104 .07 5.15 2.1687 1.06194 

Valid N (listwise) 104     

 

 

2. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation .85088840 

Most Extreme Differences 
Absolute .115 
Positive .115 
Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.176 
Asymp. Sig. (2-tailed) .126 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

 
 

 

3. Uji Multikolonearitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227   
KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 .959 1.043 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 .917 1.091 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 .955 1.047 

a. Dependent Variable: ROA 



 

4. Uji Heterokedastisitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.005 .370  -.014 .989 

KREDIT -4.718E-007 .000 -.071 -.719 .474 

CAR .019 .010 .190 1.870 .064 

LDR .005 .004 .133 1.333 .186 

a. Dependent Variable: AbsUt 

 
 

 

5. Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .598
a
 .358 .339 .86356 1.747 

a. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 

 

 

6. Analisis Regresi Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227 

KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 

 



7. Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .598
a
 .358 .339 .86356 

a. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 

 

 

8. Uji F 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 41.583 3 13.861 18.587 .000
b
 

Residual 74.573 100 .746   

Total 116.156 103    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), LDR, KREDIT, CAR 

 

 

9. Uji T 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .750 .617  1.216 .227 

KREDIT 8.114E-006 .000 .608 7.425 .000 

CAR .034 .017 .167 1.999 .048 

LDR .005 .006 .067 .816 .417 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 


