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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financing to deposit ratio, 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional, intellectual capital dan loan 

to assets ratio terhadap return on assets pada bank umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Bursa efek Indonesia. 

Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh 27 perbankan. Teknis 

analisis data menggunakan persamaan regresi berganda. Pembuktian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji T. 

Besarnya kemampuan variable independen (financing to deposit ratio, biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional, intellectual capital dan loan to 

assets ratio) menjelaskan variable dependen (return on assets)  adalah 59,0%, 

sedangkan sisanya 41,0% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam model 

penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa  variable independen 

berpengaruh signifikan yaitu financing to deposit ratio (P value = 0,003), biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (P value = 0,000), intellectual 

capital (P value = 0,000) dan loan to assets ratio (P value = 0,008). 

Kata Kunci : Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Intellectual Capital (IC), Loan to Assets Ratio (LAR) 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan 

perekonomian adalah perbankan. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai 

financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana secara efektif dan efisien. Berkembangnya lembaga keuangan 

bank dalam perekonomian sangat ditentukan oleh besarnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh oleh kegiatan operasionalnya. Tujuan utama operasional bank 

adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. 

Return on Assets (ROA) penting bagi bank, karena ROA digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Moin (2008), “Profability ratios are 

generally considered to be the basic bank financial ratio in order to evaluate how 



 
 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (2014) 2 

 

well bank is performing in terms of profit”. Munurut Sastrosuwito dan Suzuki 

(2012), “ROA reflects the ability it may be biased due to off-balance-sheet 

activitie.”. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata 

total assets. Dengan kata lain, sesuai dengan Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP 

tanggal 16 Desember 2011, ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menggunakan asset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor. 

Semakin tinggi ROA , makan akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja 

bank tersebut. 

Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor internalnya yang 

meliputi kecukupan modal, efisiensi operasional, likuiditas dan ukuran asset. 

Karena dari faktor internal menggambarkan kondisi bank selama menjalankan 

aktivitasnya. Dalam penelitian ini terdapat rasio-rasio yang dipergunakan 

Financing to  Deposit (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), Intellectual Capital (IC), Loan to Assets Ratio (LAR) dan 

Return on Assets (ROA). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik untuk melakukan penelitian dan 

menyajikan dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul  “Pengaruh Financing to  

Deposit (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Intellectual Capital (IC), Loan to Assets Ratio (LAR) terhadap 

Return on Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012”. 

 

Batasan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini terlalu luas jika diteliti secara 

keseluruhan, agar pembahasan tidak terlalu meluas peneliti merasa perlu 

memberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah pembahasan hanya sebatas variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dan perusahaan perbankan yang diteliti merupakan bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian yaitu 2010-2012 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2012 ? 

2. Apakah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 ? 

3. Apakah Intellectual Capital (IC) berpengaruh terhadap Return On 

Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012 ? 

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

Assets (ROA) pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012 ? 

5. Apakah Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional, Intellectual Capital, Loan to Assets Ratio 

berpengaruh secara simultan  terhadap Return On Assets (ROA) pada 
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Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2012 ? 

 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengertian Bank 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  

Menurut Kasmir (2012), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya 

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

 

Fungsi dan Peranan Bank dalam Sistem Keuangan 
 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013), tiga hal yang terikat dengan 

fungsi dan peranan bank secara umum : 

1. Penghimpun dana 

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank 

untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk 

simpanan, antara lain bersumber dari : 

a. Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan 

produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro 

b. Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang 

berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-

waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) 

c. Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun 

pengembangan modal 

2. Penyalur dana 

Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan 

kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat 

yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, 

pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan 

menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus 

memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian. 

3. Pelayanan Jasa Keuangan 

Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran 

utang”, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti 

pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collectin, 

cek wisata dan layanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan 

fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, 

bunga, atau bagi hasil. 
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Return on Assets (ROA) 

Menurut Suryani (2011) Profitabilitas (ROA) bank merupakan suatu 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam 

satu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas dan 

rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang ditetapkan.  

 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

 Menurut Pramuka (2010), Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah 

jumlah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan selama waktu tertentu dari hasil penghimpunan dana 

pihak ketiga. Rasio ini menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan 

pembiayaan.  

  

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Menurut Rivai.et.al (2013) rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya 

 

Intellectual Capital  (IC) 

 Klein and Prusak (dalam Brooking, 1997) memberikan definisi awal atas 

intellectual capital. Mereka menyatakan bahwa intellectual capital  adalah 

“material yang telah disusun, ditangkap, dan digunakan untuk menghasilkan nilai 

asset yang lebih tinggi” Ulum (2009).  Intellectual capital  umumnya 

diidentifikasi sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) 

dan nilai buku dari asset perusahaan tersebut atau dari financial capitalnya.  

 Prima (2012) bahwa intellectual capital  merupakan sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan yang nantinya akan memberikan keuntungan 

dimasa depan yang dilihat dari kinerja perusahaan tersebut. Elemen-elemen dalam 

intellectual capital  terdiri dari modal manusia ( human capital ), Structural 

capital (SC), dan Custumer Capital (CC). 

1. Human Capital (modal manusia)  

Merupakan keahlian dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam 

memproduksi barang dan jas, serta kemampuannya untuk dapat 

berhubungan baik dengan pelanggan. Human Capital digolongkan atas 

pendidikan, pengalaman, keterampilan, kreativitas dan attitude. 

2. Structural Capital 

Infrastruktur yang dimilki suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

pasar. Structural Capital yaitu sistem teknologi, sistem operasional 

perusahaan, paten, merk dagang dan kursus pelatihan. 

3. Customer Capital 

Orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan yang menerima 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

 Metode yang digunakan dalam intellectual capital  adalah value added 

intellectual coefficient (VAIC™) dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang 

didesain untuk menyajikan informasi tentang value creation efficient dari asset 

berwujud (tangible asset) dan asset tidak berwujud (intangible asset) yang 

dimiliki perusahaan. (VAIC™) merupakan instrument untuk mengukur kinerja 
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intellectual capital  perusahaan. Pendekatan ini relative mudah dan sangat 

mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan 

keuangan perusahaan (neraca, laba-rugi). 

 

Loan to Assets Ratio (LAR) 

 Menurut Rivai.et.al (2013), rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit 

dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Loan to Assets Ratio (LAR) 

merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan bank dengan 

besarnya total asset yang dimiliki bank.  

 

Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

              

           

          

                     
       

 

         

 

 

 

  
 

 

  

  
 

Pengembangan Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Assets 

Rasio Financing to Deposit Ratio  (FDR) digunakan untuk mengukur 

likuiditas suatu bank syariah dengan cara membagi jumlah kredit yang 

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio Financing 

to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan 

pembiayaannya. Semakin tinggi FDR mengindikasikan bahwa sebuah 

bank lebih menekankan keuangannya pada penyaluran hutang/pembiayaan 

yang lebih banyak. Semakin kecil FDR, semakin baik likuiditas bank 

tersebut. 

Financing To Deposit Ratio          

( X1) 
 

Intellectual Capital       

(X3) 

Loan To Asset Ratio    

(X4) 

Return On 

Asset (ROA)            

(Y) 

Beban Operasional 

terhadap Pendapatan 

Operasional                  

(X2) 
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H1 : Diduga Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Return on 

Assets 

2. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap Return on Assets 

Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Sedangkan pendapatan operasional 

merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak bank yang diperoleh dari 

penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga. Semakin kecil rasio ini, maka 

semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. 

H2 : Diduga Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional  

berpengaruh terhadap Return on Assets 

3. Pengaruh Intellectual Capital  terhadap Return on Assets  

Pengujian yang dilakukan Kartika dan Hatane (2013) menunjukkan 

value added human capital (VAHU) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA), structural capital value added (STVA) dan value 

added capital employed (VACA) berpengaruh signifikan dan memiliki 

arah positif terhadap profitabilitas (ROA). Hasil pengukuran secara 

bersama-sama ketiga komponen dari intellectual capital menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Jika semakin baik 

perusahaan mengelola komponen intellectual capital menunjukkan 

semakin baik perusahaan mengelola asset. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Prima (2012) menyatakan bahwa 

dari hasil analisis data yang telah dilakukan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan  antara intellectual capital terhadap ROA. 

H3 : Diduga Intellectual Capital berpengaruh terhadap Return on Assets 

4. Pengaruh Loan to Asset Ratio terhadap Return on Assets ROA 
Loan to Asset Ratio (LAR) digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan sejumlah asset 

yang dimiliki. Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit 

yang diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total asset yang 

dimiliki bank. Hasil penelitian  yang dilakukan Hendrayanti dan Muharam 

(2013) menunjukkan hasil pengujian antara Loan to Asset Ratio (LAR) 

terhadap Return on Assets (ROA) menunjukkan koefisien regresi yang 

negatif dan ada pengaruh signifikan antara Loan to Asset Ratio (LAR) 

terhadap Return on Assets (ROA). Loan to Asset Ratio (LAR) 

diidentifikasikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA karena 

LAR dapat menurunkan tingkat profibilitas (ROA). 

H4 : Diduga Loan to Assets Ratio berpengaruh terhadap Return on Assets 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi atau univerce adalah jumlah keseluruhann dari unit analisis yang 

ciri-cirinya akan diduga Effendi dan Tukiran (2012). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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periode 2010-2012 sebanyak 37 bank. Menurut Sunyoto (2011) Sampel adalah 

bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan 

dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau mewakili objek yang 

akan diteliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel penelitian 

adalah : 

1. Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2010-2012 

2. Bank Umum yang tidak mengalami kerugian di periode 2010-2012 

3. Bank Umum yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut per 31 

Desember dan telah di audit. 

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 27 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 

Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan perbankan pada Bank Umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia  periode 2010-2012 untuk semua variable dependen dan 

independen. Adapun variable independen yang digunakan antara lain Financing to 

Deposit Ratio (FDR),  Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Intellectual Capital (IC) , Loan to Assets Ratio sedangkan variable dependen 

adalah Return on Assets (ROA) 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan perbankan pada Bank Umum yang diperoleh dari 

website www.idx.co.id 

 

Definisi Operasional 

TABEL 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Skala 

Pengukur 

Pengukuran 

1. Return on 

Assets 

(ROA) 

Rasio yang 

membandin

gkan antara 

laba 

sebelum 

pajak 

dengan total 

asset 

Rasio 

                  

                      
         

 

 

 

 

2. Financing 

to Deposit 

Ratio 

(FDR) 

Rasio ini 

menunjukka

n kesehatan 

bank dalam 

memberikan 

pembiayaan 

Rasio  

 

 
                          

                       
       

3. BOPO Perbandinga

n antara 

Rasio  

http://www.idx.co.id/
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biara 

operasional 

dengan 

pendapatan 

operasional 

 
      (     )           

                      
        

4. IC Perbedaan 

nilai pasar 

perusahaan 

dan nilai 

buku dari 

asset 

perusahaan 

Rasio Tahap Pertama : 

          

Tahap Kedua : 

     
  

  
 

Tahap Ketiga : 

     
  

  
 

Tahap Keempat : 

     
  

  
 

Tahap Kelima : 

                     

5. LAR Rasio 

perbandinga

n 

antarbesarn

ya kredit 

yang 

diberikan 

bank 

dengan 

besarnya 

total asset 

Rasio  

 

 
                            

           
        

 

METODE ANALISIS DATA 

Metode analisis data yang digunakan adalah terdiri dari pengujian asumsi 

klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan komputer yang menggunakan 

software SPSS versi 21. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis 
 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data tentang bagaimana hubungan antara variabel independen terhadap 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

operasional (BOPO), Intellectual Capital (IC), Loan to Assets Ratio (LAR) 

terhadap Return on Assets (ROA) sebagai variabel dependen. 

1. Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki nilai rata-rata 

sebesar 78,9288 , nilai maksimum 103,53 , nilai minimum 39,78 

dengan standar deviasi 13,17439. 
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2. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) memiliki nilai rata-rata sebesar 77,7056 , nilai maksimum 

109,25 , nilai minimum 55,50 dengan standar deviasi 11,12449. 

3. Variabel Intellectual Capital (IC) memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,4714, nilai maksimum 7,23, nilai minimum -0,39 dengan standar 

deviasi 1,29087. 

4. Variabel Loan to Assets Ratio (LAR) memiliki nilai rata-rata sebesar 

62,5287, nilai maksimum 78,74, nilai minimum 34,34 dengan standar 

deviasi 9,28240. 

5. Variabel Return on Assets (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 

2,0033, nilai maksimum 4,33, nilai minimum 0,24 dengan standar 

deviasi 0,95215 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Normalitas 

Kenormalan data diperlukan dalam Metode Analisis Regresi. Salah satu 

metode yang digunakan untuk menguji kenormalan data adalah Metode 

Kolmogorof Smirnov (KS), dengan melihat nilai signifikan residual. Jika 

signifikansi lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi secara normal 

Dari hasil uji normalitas, dapat dilihat bahwa variabel yang berdistribusi 

normal ada 5 (lima) variabel yaitu  Return on Assets (ROA), Financing to Deposit 

Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Intellectual Capital (IC) dan Loan to Assets Ratio (LAR) yang memiliki nilai 

signifikan Return on Assets (ROA) sebesar 0,262; Financing to Deposit Ratio 

(FDR) sebesar 0,145, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) sebesar 0,453, Intellectual Capital (IC) sebesar 0,350; Loan to Assets 

Ratio (LAR) sebesar 0,194 yang berada diatas nilai signifikansinya > 0,05. maka 

residual pada model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diolah 

terdistribusi normal. 

Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Metode pengujian yang 

biasa digunakan yaitu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIP) dan Tolerance 

pada model regresi. Jila nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 

maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

1. Variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan nilai tolerance 

sebesar 0,260 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 3,852 < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikoliniearitas. 

2. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,261 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 

3,833 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Variabel Intellectual Capital (IC) menunjukkan nilai tolerance 0,264 > 0,10 

dan nilai VIF sebesar 3,792 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
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Intellectual Capital (IC) yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4. Variabel Loan to Assets Ratio (LAR) menunjukkan nilai tolerance 0,259 > 

0,10 dan nilai VIF sebesar 3,858 < 10, maka dapat disimpulkan baahwa 

variabel Loan to Assets Ratio (LAR) yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas. 

Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

Priyatno (2012). Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variable 

independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai signifikansi antara 

variable independen dengan absolute residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi 

masalah heterokedastisitas. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi diatas 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi. 

Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada 

korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya 

(t-1). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson 

(uji DW). Santoso (2014) Uji Durbin-Watson dengan nilai sebagai berikut : 

a. Angka DW dibawah -2, autokorelasi positif 

b. Angka DW diantara -2 sampai +2, tidak ada autokorelasi 

c. Angka DW diatas +2,  

dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,813, karena nilai DW 

berada diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

Analisis Regresi Berganda 
Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan variabel dependen dengan 

variabel independen. Diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut : 

ROA = 11,158 + 0,031  FDR – 0,098 BOPO - 0,444 IC – 0,039 LAR 

Kesimpulan dari hasil regresi linier berganda diatas sebagai berikut : 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 11,158, menunjukkan bahwa apabila Financing 

to Deposit Ratio, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, 

Intellectual Capital dan Loan to Assets Ratio bernilai 0, maka Return on 

Assets sebesar 11,158. 

b. Koefisien b1 untuk variabel Financing to Deposit Ratio 

Financing to Deposit Ratio yaitu 0,031, nilai Financing to Deposit Ratio 

yang positif  menunjukkan adanya hubungan yang searah dengan Return on 

Assets yang artinya jika setiap kenaikan Financing to Deposit Ratio sebesar 

1%, maka akan meningkatan nilai Return on Assets sebesar 0,031% dengan 

asumsi variable independen lainnya konstan. 

c. Koefisien b2 untuk variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional yaitu -0,098, nilai 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional yang negatif 
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menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return on Assets 

yang artinya jika setiap kenaikan Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional sebesar 1%, maka akan menurunkan nilai Return on Assets 

sebesar -0,098% dengan asumsi variable independen lainnya konstan.  

d. Koefisien b3 untuk variabel Intellectual Capital 

Intellectual Capital yaitu -0,444, nilai Intellctual Capital yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return on Assets 

yang artinya jika setiap kenaikan Intellectual Capital sebesar 1 kali, maka 

akan menurunkan nilai Return on Assets sebesar 44,4% dengan asumsi 

variable independen lainnya konstan. 

e. Variabel b4 untuk variabel Loan to Assets Ratio 

Loan to Assets Ratio yaitu -0,039, nilai Loan to Assets Ratio yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return on Assets 

yang artinya jika setiap kenaikan Loan to Assets Ratio sebesar 1%, maka 

akan menurunkan nilai Return on Assets sebesar -0,039% dengan asumsi 

variable independen lainnya konstan 

Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tergantung. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung sebesar 29,802, sedangkan Ftabel sebesar 2,492 (df pembilang = 4, df 

penyebut 76 dan nilai signifiknsi α = 0,05. Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 

0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, 

Intellectual Capital dan Loan to Assets Ratio secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Return on Assets. 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengeahui sampai sejauh mana 

ketepatan atau kecocokan garis regresi yang berbentuk dalam mewakili kelompok 

data hasil observasi. dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah 0,590. Hal ini menunjukkan bahwa 59,0 % Return on Assets 

dipengaruhi oleh Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional, Intellectual Capital dan Loan to Assets Ratio. Dan 

sisanya 41,0 % dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. 

Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Uji T digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu sampel dengan 

nilai hipotesis Trihendi (2013).  

a. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (X1) Terhadap Return on Assets 

(Y) 

Nilai t-hitung adalah 3,033 > 1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-4-1) = 

76 dengan nilai signifikan (P value = 0,003 < α = 0,05), ini menyatakan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti Financing to Deposit Ratio 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

b. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X2) 

Terhadap Return on Assets (Y) 

Nilai t-hitung adalah -8,154 < -1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-4-1) = 

76 dengan nilai signifikan (P value = 0,000 < α = 0,05), ini menyatakan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti Biaya Operasional 
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Terhadap Pendapatan Operasional secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets.  

c. Pengaruh Intellectual Capital (X3) Terhadap Return on Assets (Y) 

Nilai t-hitung -4,324 < -1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (81-4-1) = 76 

dengan nilai signifikan (P value = 0,000 > α = 0,05), ini menyatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima, yang berati Intellectual Capital secara parsial 

berpengaruh terhadap Return on Assets. 

d. Pengaruh Loan to Assets Ratio (X4) Terhadap Return on Assets (Y) 

Nilai t-hitung -2,709 < -1,665 (t-table α = 0,05, df = n-k-1 (86-4-1) = 76 

dengan nilai signifikan (P value = 0,008 < α = 0,05), ini menyatakan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti Loan to Assets Ratio berpengaruh 

secara parsial terhadap Return on Assets.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan hasil analisis data yang telah dikemukan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban akhir peneltian ini : 

Hasil penelitian data dari pembahasan disimpulkan sebagai berikut : 

1. Financing to Deposit Ratio secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return on Assets.  

2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on Assets.  

3. Intellectual Capita secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return on Assets.  

4. Loan to Assets Ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return on Assets.  

5. Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional, Intelecctual Capital dan Loan to Assets Ratio secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Return on Assets.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran, yaitu : 

1. Perusahaan perbankan hendaknya meningkatkan manajemen 

pelaporan keuangannya dengan cara melaporkan semua data dan 

informasi keuanganya secara lengkap kepada BI. Disamping itu 

laporan keuangan tersebut hendaknya juga disampaikan kepada 

masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas perbankan kepada publik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel dan 

memperpajang periode penelitian untuk dapat membuktikan bahwa 

rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk menilai Return on Assets (ROA) 
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LAMPIRAN 

HASIL UJI STATISTIK 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 81 .24 4.33 2.0033 .95215 

FDR 81 39.78 103.53 78.9288 13.17439 

BOPO 81 55.50 109.25 77.7056 11.12449 

IC 81 -.39 7.23 3.4714 1.29087 

LAR 81 34.34 78.74 62.5287 9.28240 

Valid N (listwise) 81     

 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 ROA FDR BOPO IC LAR 

N 81 81 81 81 81 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 2.0033 78.9288 77.7056 3.4714 62.5287 

Std. Deviation .95215 13.17439 11.12449 1.29087 9.28240 

Most Extreme Differences 

Absolute .112 .127 .095 .104 .120 

Positive .112 .055 .052 .104 .096 

Negative -.064 -.127 -.095 -.095 -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.008 1.146 .858 .932 1.080 

Asymp. Sig. (2-tailed) .262 .145 .453 .350 .194 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 11.158 1.378  8.098 .000   

FDR .031 .010 .426 3.033 .003 .260 3.852 

BOPO -.098 .012 -1.143 -8.154 .000 .261 3.833 

IC -.444 .103 -.603 -4.324 .000 .264 3.792 

LAR -.039 .014 -.381 -2.709 .008 .259 3.858 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.395 .870  1.604 .113 

FDR .006 .006 .206 .939 .351 

BOPO -.008 .008 -.235 -1.074 .286 

IC -.107 .065 -.358 -1.648 .103 

LAR -.007 .009 -.161 -.733 .466 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .781
a
 .611 .590 .60953 .813 

a. Predictors: (Constant), LAR, BOPO, IC, FDR 



 
 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (2014) 17 

 

b. Dependent Variable: ROA 

 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.158 1.378  8.098 .000 

FDR .031 .010 .426 3.033 .003 

BOPO -.098 .012 -1.143 -8.154 .000 

IC -.444 .103 -.603 -4.324 .000 

LAR -.039 .014 -.381 -2.709 .008 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Uji-F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 44.290 4 11.073 29.802 .000
b
 

Residual 28.236 76 .372   

Total 72.527 80    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), LAR, BOPO, IC, FDR 

 

Tabel 4.8 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .781
a
 .611 .590 .60953 

a. Predictors: (Constant), LAR, BOPO, IC, FDR 

b. Dependent Variable: ROA 
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Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Uji-t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.158 1.378  8.098 .000 

FDR .031 .010 .426 3.033 .003 

BOPO -.098 .012 -1.143 -8.154 .000 

IC -.444 .103 -.603 -4.324 .000 

LAR -.039 .014 -.381 -2.709 .008 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 


