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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Profit 

Margin (NPM), BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On 

Asset (ROA) sebagai proksi dari Kinerja Keuangan pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan 

Publikasi Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 

2008-2011 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Setelah melewati 

tahap purposive sample, maka sampel yang layak digunakan 

sebanyak 15 Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEI. 

 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda untuk memperoleh hasil mengenai hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil uji t 

menunjukkan bahwa NPM, BOPO dan LDR berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan, CAR dan NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian secara simultan (uji f) 

menunjukkan CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR secara silmultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di 

BEI periode 2008-2011. Hasil uji koefisien determinasi 

menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,856, hal ini 

berarti 85,6% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen, sedangkan sisanya 14,4% dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : CAR, NPL, NPM, BOPO, LDR dan ROA. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perbankan sebagai lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan ekonomi karena bank menyediakan dana bagi usaha. 

Selain itu jasa yang dilakukan bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke 

masyarakat, dan memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti 

pengiriman uang (transfer), bank garansi, penagihan surat-surat 

berharga yang berasal dari dalam kota (clearing) dan jasa 

lainnya. 
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Kinerja keuangan perbankan dapat dilihat dengan beberapa aspek 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Untuk 

mengetahui dengan tepat bagaimana kinerja perusahaan diperlukan 

suatu analisis yang tepat. Dalam penelitian ini, untuk menilai 

kinerja perbankan digunakan lima aspek penilaian, yaitu  CAR 

(Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net 

Profit Margin), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). 

 

ROA adalah rasio untuk mengukur kemampuan kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset. ROA 

penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aset yang sebagian besar berasal dari simpanan 

masyarakat. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total aset. Semakin besar ROA maka menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin membaik. 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk menunjang aset yang 

mengandung atau menghasilkan risiko demi pengembangan usaha dan 

peningkatan profitabilitas bank (Slamet Riyadi, 2006). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliani 

(2007) dan Pratiwi (2010) bahwa CAR menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Semakin rendah 

CAR maka akan semakin rendah pula kemampuan bank dalam 

memperoleh laba (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mawardi (2005) dan Ramdany (2012) menunjukkan bahwa CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA dan tidak signifikan terhadap ROA. 

 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank (Naseer dalam Marina, 2011). Sehingga semakin tinggi 

rasio ini maka akan semakin buruk kinerja bank tersebut dan 

sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2007) 

dan Pratiwi (2010) memperlihatkan bahwa NPL berpengaruh negatif 

terhadap ROA. 

 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan 

laba dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan. Semakin 

tinggi rasio ini maka menunjukkan kinerja yang semakin baik, 

demikian sebaliknya. Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2010) 

menyimpulkan bahwa NPM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. 

 

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO adalah 

perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio pendapatan operasional digunakan untuk 
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mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasi (Rizkiah, 2010). Dengan demikian efisiensi 

operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan 

mempengaruhi kinerja bank tersebut. Penelitian mengenai BOPO 

yang dilakukan oleh Ramdany (2012) menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan Mawardi (2005), 

Pratiwi (2010) dan Yuliani (2012) menunjukkan BOPO berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh 

bank. rasio ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 

yang harus dipenuhi. Semakin besar LDR maka laba bank akan 

semakin meningkat sehingga kinerja bank juga akan meningkat 

(dengan asumsi bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif). 

Penelitian Yuliani (2007) menunjukkan bahwa LDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA,  Ramdany (2012) menyatakan 

LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan 

Pratiwi (2010) menyimpulkan LDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR 

Terhadap ROA (Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2008-2011)” 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CAR, 

NPL, NPM, BOPO, dan LDR berpengaruh terhadap ROA baik secara 

parsial maupun simultan pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. 

 

TINJAUAN TEORI 

Penilaian dari kinerja dalam penelitian ini diukur dengan 

besarnya Return on Assets (ROA). Rasio-rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam penelitian ini 

terbatas pada CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing 

Loan), NPM (Net Profit Margin), BOPO (Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). 

 

ROA (Return On Asset) 

ROA sebagai proksi dari profitabilitas bank, yaitu rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan secara 

keseluruhan yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan. 

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total 

asset yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total asset yang 

dimilikinya. Semakin besar nilai ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin membaik karena return yang didapatkan 

semakin besar.  
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CAR (Capital Adequacy Ratio) 

Modal merupakan faktor terpenting dalam rangka pengembangan 

usaha dan untuk menampung resiko kerugiannya. Modal berfungsi 

untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi 

rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek 

permodalan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa 

modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya. 

CAR  adalah rasio kinerja Bank untuk mengukur kecukupan modal 

yang dimiliki Bank untuk menunjang aset yang mengandung atau 

menghasilkan risiko demi pengembangan usaha dan peningkatan 

profitabilitas bank (Slamet Riyadi, 2006). Rasio tersebut 

merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan asset 

tertimbang menurut resiko (ATMR). 

 

     
     

    
        

 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupakan penjumlahan 

baik itu aset neraca maupun aset administratif yang telah 

dikaitkan bobotnya masing-masing. pos-pos yang masuk dalam asset 

neraca antara lain kas, emas, giro, pada BI, tagihan pada bank 

lain, surat berharga yang dimliki, fasilitas kredit yang 

diberikan/dijamin, tagihan lain, penyertaan, aset tetap, antar 

kantor aset, rupa-rupa aset. seluruh aset tersebut dikalikan 

dengan bobot resiko yang telah ditetapkan oleh BI kemudian dan 

disebut dengan ATMR. 

 

NPL (Non Performing Loan) 

Rasio kredit diproksikan dengan Non Performing Loan (NPL) 

merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap 

total kredit yang diberikan. Credit Risk adalah risiko yang 

dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman 

kepada masyarakat (Ali, 2006). 

 

       
                 

            
       

 

NPM (Net Profit Margin)  

 Rasio ini digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan 

bank yang bersangkutan dalam menghasilkan laba bersih ditinjau 

dari sudut operating incomenya. NPM mengacu kepada pendapatan 

operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian 

kredit yang dalam prakteknya memiliki berbagai risiko kredit 

(kredit bermasalah dan kredit macet), bunga (negative spread), 

kurs valas (jika kredit diberikan dalam valas) dan lain-lain. 
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BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokok (seperti 

biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya 

operasi lainnya). Sedangkan pendapatan operasi merupakan 

pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari 

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi 

lainnya. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan 
lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya 

(beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya. 

 

       
             

                  
        

 

LDR (Loan to Deposit Ratio) 

LDR yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu 

bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank 

terhadap dana pihak ketiga. Kredit merupakan total kredit yang 

diberikan kepada pihak ke tiga (tidak termasuk kredit kepada 

pihak lain). Dana pihak ke tiga mencakup giro, tabungan, 

deposito (tidak termasuk antar bank). 

LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah 

menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada 

para debiturnya. 

 

      
            

                       
       

 

Kerangka Pemikiran 

Dalam menganalisa pengaruh kinerja keuangan perusahaan 

perbankan, harus ada laporan keuangan yaitu neraca, laporan 

laba-rugi, yang kemudian laporan tersebut diperiksa sesuai 

dengan prosedur dan sistem yang berlaku, selanjutnya laporan 

dianalisis untuk perhitungan rasio keuangan, dari beberapa rasio 

tersebut diolah untuk mengetahui apakah rasio tersebut 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kausal komparatif. Menurut Sangaji (2010:22), “Penelitian kausal 

komparatif adalah penelitian yang menunjukkan arah hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping 

mengukur kekuatan hubungannya”. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa data 

ICMD 2012 dan laporan keuangan (Annual Report) perbankan selama 
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periode penelitian, yaitu tahun 2008-2011. Sumber data 

penelitian ini diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan mengunjungi langsung 

kantor IDX  di Kota Batam. Populasi pada penelitian ini adalah 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 

2008-2011 sebanyak 31 bank. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel dipilih 

dengan pertimbangan atau kriteria – kriteria tertentu, dengan 

tujuan agar diperoleh sampel yang representative dengan 

penelitian yang dilakukan, Sehingga diperoleh sampel sebanyak 15 

perusahaan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustakaan. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan 

keuangan yang diperoleh dari Kantor IDX Batam dalam bentuk data 

ICMD dan Annual Report yang di akses dari www.idx.co.id. 

Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari 

literature seperti buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel dependen (variabel terikat) yaitu ROA (Return On 

Asset), dan variabel independen (variabel bebas) yaitu CAR 

(Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), NPM (Net 

Profit Margin), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional), dan LDR (Loan to Deposit Ratio). 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis statistik dan analisis regresi berganda. 

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17 for windows. Analisis regresi 

berganda dilakukan setelah melakukan pengujian asumsi klasik 

terlebih dahulu dan selanjutnya pengujian hipotesis. Pengujian 
asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang 

digunakan untuk menguji pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO, dan LDR 

terhadap ROA. Model persamaan regresi berganda yang digunakan 

adalah : 

  

Y =a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e 

Dimana :  

Y  = ROA 

a  = konstanta  

X1 = CAR  

X2 = NPL 

X3 = NPM 

X4 = BOPO 

X5 = LDR 

b1—b4 = Koefisien Regresi  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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e  = Standar error 

 

Pengujian Hipótesis 

Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan pengujian secara 

parsial, simultan, dan koefisien determinasi (R
2
). Untuk 

pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik t, sedangkan uji secara simultan menggunakan uji 

statistik f. 

  

 

 

Pembahasan Hasil 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi linier variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian ini menggunakan uji statistik non 

parametik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan nilai 

signifikansi diatas 0,05 (>0,05), maka data terdistribusi dengan 

normal. 

 

Berdasarkan pada lampiran II, hasil pengujian dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed)CAR 

0,51, NPL 0,75, NPM 0,934, BOPO 0,582, LDR 0,907  dan ROA 0,822. 
Ini berarti nilai signifikansi semua variabel,baik independen 

maupun dependen lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 

(>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi 

normal. 

 

 

Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:91), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi apakah terdapat multikolinearitas bisa 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Sebuah model 

dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai tolerance > 

0,10 atau nilai VIF < 10. 

 

Berdasarkan pada lampiran III, hasil pengujian menunjukkan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari CAR sebesar 1,157, NPL 

sebesar 1,259, NPM sebesar 1,700, BOPO sebesar 1,826 dan LDR 

sebesar 1,098. Ini berarti nilai untuk semua variabel independen 

lebih kecil dari 10 (VIF<10) dan nilai tolerance semua variabel 

juga lebih besar dari 0,10 (nilai tolerance >0,10). Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

multikolinieritas antara variabel independen.  

 

Uji Heteroskedaastisitas 
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Menurut Ghozali (2006:105), uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak 

terjadi heteroskesdatisitas. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola 

tertentu serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka nol 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain 

itu, pengujian dilakukan dengan uji Spearman’s rho, yaitu 

mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized residual) dengan 

masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi 

kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006). 

 

Berdasarkan pada lampiran IV, pada grafik scatterplot 

menunjukkan bahwa titik-titik yang berada didalamnya menyebar 

diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu. sedangkan pada uji Spearman’s rho 

nilai signifikansi untuk semua variabel independen  menunjukkan 

nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

masalah heterokesdastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006:95), uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan 

terdapat masalah autokorelasi. Model yang baik adalah model yang 

bebas dari autokorelasi. Menurut Sunyoto (2011:91), jika nilai DW 
berada diantara -2 dan +2 (-2≤DW≤ +2) maka tidak terjadi 

autokorelasi. 

Berdasarkan pada lampiran V, dari hasil uji autokorelasi dapat 

diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah sebesar 1,531. 

Ini berarti nilai DW berada antara -2 dan +2 (-2≤1,531≤ +2). 

Maka kesimpulannya adalah tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

Persamaan Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan pada lampiran VI pengujian hipotesis maka dapat 

dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

 

 

 

Dari persamaan model regresi linear tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta (a) adalah 1,744 artinya apabila variabel CAR, 

NPL, NPM, BOPO dan LDR bernilai nol (tidak ada) maka ROA akan 

bernilai sebesar 1,744. 

Y = = 1,744 + 0,009X1 + 0,092X2 + 0,091X3 - 0,030X4 + 0,011X5 + e 
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b. Nilai koefisien CAR (X1) adalah 0,009, nilai positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variable ROA 

dengan CAR, yang artinya setiap kenaikan CAR sebesar 1% maka 

akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,009%. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

c. Nilai koefisien NPL (X2)adalah 0,092, nilai positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variable ROA 

dengan NPL, yang artinya setiap kenaikan NPL sebesar 1% maka 

akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,092%. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

d. Nilai koefisien NPM (X3) adalah 0,091,  nilai positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ROA 

dengan NPM yang artinya setiap kenaikan NPM sebesar 1% maka 

akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,091%. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

e. Nilai koefisien BOPO (X4)adalah -0,030, nilai negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara 

variabel ROA dengan BOPO, artinya setiap kenaikan BOPO sebesar 

1% maka akan menurunkan nilai ROA sebesar 0,030%. Demikian 

sebaliknya jika BOPO turun sebesar 1% maka akan mengakibatkan 

naiknya ROA sebesar 0,030%. Dengan asumsi bahwa variabel bebas 

lainnya konstan. 

f.Nilai koefisien LDR (X5)adalah 0,011, nilai positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ROA 

dengan LDR, yang artinya setiap kenaikan LDR sebesar 1% maka 

akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,011%. Dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan lampiran VI :  

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai thitung sebesar 1,152 

sedangkan ttabel  sebesar 1,67356 sehingga thitung < ttabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,254  yang artinya lebih besar  

dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa NPL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai thitung sebesar 1,914 

sedangkan ttabel sebesar 1,67356 sehingga thitung > ttabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,061  yang artinya lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak, Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. 
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Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa NPM  berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai thitung sebesar 12,073 

sedangkan ttabel sebesar 1,67356 sehingga thitung > ttabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000  yang artinya lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial NPM berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai thitung sebesar -3,736 

sedangkan ttabel  sebesar -1,67356 sehingga thitung > ttabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000  yang artinya lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, hasil 

pengujian secara parsial menunjukkan bahwa LDR  berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 

2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai thitung sebesar 3,183 

sedangkan ttabel sebesar 1,67356 sehingga thitung > ttabel dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,002  yang artinya lebih kecil 

dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, Sehingga dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial NPM berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji f, hasil 

pengujian menunjukkan bahwa CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011. Ini berdasarkan pada nilai 

fhitung sebesar 70,944 sedangkan ftabel sebesar 2,39 sehingga fhitung > 
ftabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka dalam hal ini Ho 

ditolak dan Ha diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa CAR, NPL, 

NPM, BOPO dan LDR secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Besarnya pengaruh yang diberikan variabel CAR, 

NPL, NPM, BOPO dan LDR terhadap ROA adalah sebesar 85,6%. 

Sedangkan sisanya sebesar 14,4% dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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1. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan variabel 

NPM, BOPO, dan LDR yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan variabel CAR dan NPL tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI periode 2008-

2011. 

2. Hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan CAR, 

NPL, NPM, BOPO, dan LDR secara silmultan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2011.  

3. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,854, hal ini berarti 85,6% variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, 

sedangkan sisanya 14,4% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
 

 

 

 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Objek dalam penelitian ini terbatas hanya pada bank yang 

terdaftar di BEI dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh  

sampel hanya 15 perusahaan. 

2. Periode penelitian ini hanya terbatas pada 4 tahun, yaitu 

periode 2008-2011. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yang terdiri 

dari CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing 

Loan), NPM (Net Profit Margin), BOPO (Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional), dan LDR (Loan to Deposit 

Ratio) sebagai variabel independen(X)dalam pengaruhnya 

terhadap ROA (Return on Asset) sebagai variabel dependen(Y).  

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi bank, disarankan kepada manajemen untuk melakukan 

kinerja keuangan dengan menggunakan secara periodik, hal ini 

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di 

masa yang akan datang dan melakukan pengawasan yang lebih 

ketat khususnya dalam hal pemberian kredit, hal ini 

dimaksudkan untuk dapat mengurangi tingkat kredit macet di 

masa yang akan datang serta harus memperhatikan faktor lain 

yang berpengaruh baik internal seperti ukuran perusahaan, 

struktur aktiva dan lain -lain serta memperhatikan kondisi 

sosial, politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan 

variabel penelitian lain yang lebih luas cakupannya agar 

hasilnya lebih akurat dan dapat di pahami bahwa masih banyak 

faktor lain yang dapat dipergunakan sebagai indikator yang 



 

Pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR Terhadap ROA  (Studi Empiris Pada Bank Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2008-2011)  

Dedy Irawan  12 

 

mampu mempengaruhi ROA (Return on Asset) suatu perusahaan. 

Selain itu disarankan agar memperpanjang periode penelitian. 
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LAMPIRAN 

 

1. Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Nama Bank 
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1 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (d/h Bank Agroniaga) Tbk 

2 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BNGA PT. Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk 

4 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk 

5 BKSW PT. Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk 

6 MEGA PT. Bank Mega Tbk 

7 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

9 NISP PT. Bank OCBC NISP Tbk 

10 BJBR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

11 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

12 BSWD PT. Bank of India Indonesia (d/h Bank Swadesi) Tbk 

13 BBTN PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

14 BVIC PT. Bank Victoria International Tbk 

15 MCOR PT. Bank Windu Kentjana International (d/h Bank Multicor) Tbk 

  Sumber : ICMD 2012 

 

2. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
CAR NPL NPM BOPO LDR ROA 

N 60 60 60 60 60 60 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 18.6310 1.6865 14.4617 83.6242 74.5568 1.7220 

Std. 

Deviation 

7.13783 1.19006 8.84226 8.63772 15.14314 1.03144 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .175 .165 .069 .100 .073 .081 

Positive .175 .165 .069 .100 .053 .081 

Negative -.148 -.095 -.063 -.069 -.073 -.066 
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Kolmogorov-Smirnov Z 1.355 1.281 .538 .777 .565 .630 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 .075 .934 .582 .907 .822 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

3. Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 CAR .865 1.157 

NPL .794 1.259 

NPM .588 1.700 

BOPO .548 1.826 

LDR .911 1.098 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil Uji Spearman’s rho 

 

Correlations 

   

CAR NPL NPM BOPO LDR 

Unstandardiz

ed Residual 

Spearman's 

rho 

CAR Correlation 

Coefficient 

1.000 -.257
*
 -.032 -.167 -.006 -.065 

Sig. (2-tailed) . .048 .810 .203 .966 .623 

N 60 60 60 60 60 60 

NPL Correlation 

Coefficient 

-.257
*
 1.000 -.154 .295

*
 .153 .055 

Sig. (2-tailed) .048 . .240 .022 .243 .676 

N 60 60 60 60 60 60 

NPM Correlation 

Coefficient 

-.032 -.154 1.000 -.743
**
 -.023 -.058 

Sig. (2-tailed) .810 .240 . .000 .863 .658 

N 60 60 60 60 60 60 

BOPO Correlation 

Coefficient 

-.167 .295
*
 -.743

**
 1.000 -.197 .026 



 

Pengaruh CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR Terhadap ROA  (Studi Empiris Pada Bank Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 2008-2011)  

Dedy Irawan  17 

 

 

 

5. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .932
a
 .868 .856 .39188 1.531 

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

b. Dependent Variable: ROA 

  

 

6. Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji t dan analisis regresi berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.744 .871  2.002 .050 

CAR (X1) .009 .008 .061 1.152 .254 

NPL (X2) .092 .048 .106 1.914 .061 

NPM (X3) .091 .008 .779 12.073 .000 

BOPO (X4) -.030 .008 -.250 -3.736 .000 

Sig. (2-tailed) .203 .022 .000 . .132 .846 

N 60 60 60 60 60 60 

LDR Correlation 

Coefficient 

-.006 .153 -.023 -.197 1.000 -.078 

Sig. (2-tailed) .966 .243 .863 .132 . .552 

N 60 60 60 60 60 60 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.065 .055 -.058 .026 -.078 1.000 

Sig. (2-tailed) .623 .676 .658 .846 .552 . 

N 60 60 60 60 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LDR (X5) .011 .004 .165 3.183 .002 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Hasil Uji f 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.475 5 10.895 70.944 .000
a
 

Residual 8.293 54 .154   

Total 62.768 59    

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

b. Dependent Variable: ROA 

 

Hasil Pengujian Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .932
a
 .868 .856 .39188 

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

b. Dependent Variable: ROA 

 

 


