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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Asset Ratio (LAR) 

dan Firm Size terhadap kinerja keuangan (ROA). Penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2012. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu teknik purposive sampling dengan populasi 

39 bank dan sampel sebanyak 28 bank. Hasil uji t, 

menunjukkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA), CAR dan Firm Size berpengaruh 

positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA) dan LAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Return On 

Asset (ROA). Hasil uji F memperlihatkan hasil BOPO, CAR, 

LAR dan Firm Size berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Asset (ROA). 

Kata Kunci: BOPO, CAR, LAR, Firm Size, ROA 

 

Latar Belakang 

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, 

menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan jasa-

jasa lain dibidang perbankan. Bank sebagai lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary), yaitu perantara antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 

membutuhkan dana. Oleh karena itu bank harus dapat menjaga 



kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas, 

beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai 

profitabilitas yang tinggi. 

 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank sebagai agent 

of trust, agent of development serta agent of service maka 

dapat dikatakan bahwa dasar operasi bank adalah 

kepercayaan, baik kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan maupun sebaliknya. Bank harus bersaing dalam 

mendapatkan dana sebagai modal bank dari para investor dan 

masyarakat. Investor tentu akan menanamkan modalnya pada 

bank yang dapat memberikan profit yang tinggi. Profit yang 

pada umunnya hanya dapat dipenuhi oleh bank yang mempunyai 

kinerja yang baik.  

 Kondisi perbankan ini mendorong banyak pihak yang 

terlibat didalamnya untuk melakukan penilaian atas 

kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui 

kinerja dari sebuah bank adalah investor, sebab semakin 

baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana 

yang diinvestasikan juga semakin besar. Dengan menggunakan 

rasio keuangan, investor dapat mengetahui kinerja suatu 

bank. Kinerja keuangan suatu bank dapat dinilai dari 

beberapa indikator, salah satunya yang dijadikan dasar 

penilaian yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Dimana dalam laporan keuangan tersebut dapat dilihat laba 

bersih dari bank. Laba atau profitabilitas merupakan salah 

satu indikator yang paling tepat untuk mengukur tingkat 

kinerja suatu bank (Syofyan, 2002 dalam Sudiyatno dkk. 

2010). Rasio yang bisa dijadikan sebagai indikator 

profitabilitas suatu bank adalah Return on Asset (ROA). 

Dimana rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam 

pemanfaatan aktiva yang dimilikinya (Sudiyatno dkk. 2010). 

Menurut Safri (2010:305) rasio Return On Asset (ROA) dapat 

diukur dengan perbanding antara laba bersih terhadap total 

aset (total aktiva). Semakin besar Return on Asset (ROA) 

menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu bank, hal ini 

disebabkan karena tingkat pengembalian yang semakin besar. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sudiyatno dkk. (2010), Septina (2012), Kurnia dkk. (2012), 

Defri (2012) dan Prasanjaya dkk. (2013) terdapat beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu Biaya 

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Capital 

Adquancy Ratio (CAR), Loan to Assets Ratio (LAR) dan Firm 



Size. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen suatu bank dalam mengendalikan biaya operasi 

terhadap pendapatan operasional. BOPO merupakan 

perbandingan antara total biaya operasi terhadap total 

pendapatan operasi (Harmono, 2009:120). Dengan demikian 

efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio 

BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. CAR merupakan 

rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR) (Hasibuan, 2009:58). CAR adalah rasio 

permodalan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan 

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh 

kegiatan operasi perusahaan.  

Menurut Abdullah (2003) dalam Kurnia dkk. (2012) LAR 

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

permintaan kredit melalui jaminan sejumlah aset yang 

dimiliki. Rasio ini merupakan perbandingan seberapa besar 

kredit yang diberikan bank dibandingkan dengan besarya 

total asset yang dimiliki bank (Dendawijaya, 2005 dalam 

Kurnia dkk., 2012). Firm size merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, semakin besar 

total aktiva perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Menurut Kusuma, (2005) ukuran 

perusahaan dapat diukur dari beberapa proksi salah satunya 

adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan 

yang lebih besar ukuran asetnya lebih menguntungkan dari 

perusahaan yang ukuran asetnya kecil, karena ukuran 

perusahaan yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi 

yang lebih tinggi (Kosmidou et al., 2008 dalam Prasanjaya 

dkk., 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno dkk., 

(2010), meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kinerja 

bank di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut, faktor 

yang mempengaruhi kinerja ada empat variabel yaitu Dana 

Pihak Ketiga (DPK), BOPO, CAR dan LDR. Dari hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK), BOPO, CAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja bank (ROA) , sementara variabel LDR 

berpengaruh negatif terhadap kinerja bank (ROA). Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

 Kemudian Kurnia dkk., (2012), melakukan penelitian 

tentang analisis rasio-rasio yang mempengaruhi ROA. 

Variabel yang digunakan adalah BOPO, EAR, LAR, Firm Size 



dan ROA. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa rasio BOPO, 

Firm Size dan LAR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA, sementara EAR menunjukkan hasil negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap ROA.  

Septina (2012), melakukan analisis rasio LDR, CAR, 

BOPO, Suku Bunga SBI  dan ROA. Hasil dari penelitian 

tersebut menujukkan bahwa rasio LDR, CAR dan suku bunga 

SBI tidak berpengaruh terhadap ROA, sementara BOPO 

berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, 

peneliti mencoba meneliti dengan menggabungkan variabel-

variabel yang terdapat pada penelitian sebelumnya sehingga 

penelitian ini diberi judul "Pengaruh BOPO, CAR, LAR dan 

Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012". 

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

tersebut, maka pokok permasalahan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh     negatif signifikan terhadap Return on Asset 

(ROA) 

2.Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

3. Apakah Loan to Asset Rasio (LAR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

4. Apakah Firm Size berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) 

5. Apakah BOPO, CAR, LAR dan Firm size berpengaruh secara 

simultan terhadap Return on Asset (ROA) 

 

Landasan Teori 

 Pengertian bank terdapat pada UU No. 7 tahun 1992 

tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 

1998, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 



dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Sementara itu, SK Menteri Keuangan RI No. 792 tahun 

1990 memberikan pengertian bank yaitu merupakan suatu badan 

yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2012:12) mengungkapkan bahwa bank 

adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. Sedangkan Hasibuan, (2009:2) mendefinisikan bahwa 

bank merupakan lembaga keuangan yang berarti bank adalah 

badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset 

keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan 

juga sosial, jadi tidak hanya mencari keuntungan saja. 

Tugas dan fungsi bank 

 Tugas dan fungsi menurut UU No. 10 tahun 1998, tugas 

bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, 

menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong 

kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas 

kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak. Pada pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

menjelaskan bahwa fungsi perbankan Indonesia adalah 

menghimpun dana dan kemudian menyalurkan dana itu ke 

masyarakat. 

Jenis-Jenis Bank 

 Menurut UU Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya UU No. 10 tahun 1998. 

Terdapat dua jenis bank, yaitu: 

      1. Bank Umum 

 Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan yang kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

     2. Bank Perkreditan Rakyat 

 Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvesional yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

 



 

Kinerja Keuangan  

 Menurut Fahmi (2012:239) Kinerja keuangan adalah 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja 

secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 

dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek 

keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, 

teknologi maupun sumber daya manuasia (Jumingan, 

2011:239).  

Return on Asset (ROA) 

Menurut Bringham dan Houston (2009:109) Return on 

Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari 

keseluruhan modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh 

aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin 

tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA, 

hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam 

penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ROA 

dapat diukur dengan perbanding antara laba bersih terhadap 

total aset (total aktiva) (Bringham dan Houston, 2009:109). 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  

 Menurut Hasibuan (2009:101) BOPO dirumuskan sebagai 

perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan 

terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode 

yang sama. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan 

Operasional sering disebut rasio efisiensi yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalkan kredit yang diberikan bank (Kasmir, 2012:325). 

Loan to Asset Ratio (LAR) 

 Menurut Kasmir (2012:317) Loan to Asset Ratio 

merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah aset yang dimiliki bank. Rasio 

ini merupakan perbandingan seberapa besar kredit yang 



H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

diberikan bank dibandingkan dengan besarnya total asset 

yang dimiliki bank. 

Firm Size 

Ukuran perusahaan (Firm size) menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat diproksikan melalui 

total aktiva, total penjualan bersih, jumlah pekerja atau 

nilai tambah (value added) (Kusuma, 2005). Dalam penelitian 

ini ukuran perusahaan dilihat beradasarkan total aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aktiva maka 

semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. 

Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan 

pengaruh variabel masing- masing penelitian maka dapat 

disusun rancangan penelitian teoritis sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

H1: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO)  berpengaruh negatif signifikan terhadap  Return 

on Assets (ROA) 

 

BOPO 

 

LAR 

 

CAR  
 

ROA 

 

FIRM SIZE  

Keterangan: 

     = Berpengaruh secara parsial 

                    = Berpengaruh secara simultan 



H2: Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR ) berpengaruh positif  

signifikan terhadap  Return on Assets (ROA) 

H3: Loan to Assets Ratio (LAR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA)  

H4: Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel dari penelitian ini terdiri dari: 

 l. Variabel Dependen 

 Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen dalan 

penelitian ini yaitu Return on Asset (ROA) (Y). 

 2. Variabel lndependen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mampu 

untuk mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini 

yang merupakan variabel independennya adalah BOPO (X1), CAR 

(X2), LAR (X3) dan Firm Size (X4). 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji asumsi klasik 

yang meliputi uji normalitas, uji Autokorelasi, uji 

Heteroskedastisitas, uji Multikolinearitas. Dimana uji 

yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

penelitian ini tiap-tiap variabel independen berdistribusi 

normal atau tidak sehingga data tersebut menjadi layak atau 

tidak nantinya di olah. 

Uji Hipotesis 

Uji ini dimaksudkan bertujuan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari tiap variabel. Apakah dari tiap-tiap variabel 

itu besar atau tidak pengaruhnya nanti. Yakni meliputi uji 

Koefisien Determinasi (Adjusted R), uji T statistik dan 

uji F statistik (simultan). 

 
Hasil Penelitian 

Deskripsi Objek Penelitian dan Data Penelitian 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang 

bertindak menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau 

sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan 



yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah populasi 39 emiten. 

Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2010 

sampai dengan tahun 2012. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 28 emiten dengan jumlah 84 

data.  
 

Analisis Deskriptif 

 Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk data 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

    Tabel 4.1 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BOPO 84 ,371 1,162 ,75458 ,134732 

CAR 84 ,056 ,293 ,16181 ,038770 

LAR 84 ,343 ,787 ,61595 ,093315 

FIRM_SIZE 84 
1,570,331,769,

489 

635,618,708,000

,000 

101,068,201,345,72

8.40 

146,757,561,075,551

.060 

ROA 84 ,001 ,034 ,01540 ,007342 

Valid N 

(listwise) 
84     

 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 84 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,00534285 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,093 

Positive ,093 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,856 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,457 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 



Dari hasil uji statistik di atas, besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,856 dan signifikansinya 0.457 

> 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data residual 

berdistribusi normal. 

Grafik Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Berdasarkan grafik Normal P-Plot diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi dengan 

normal karena tampilan grafik tersebut memperlihatkan 

penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini 

dikatakan normal. 

Hasil Uji Multikoliniearitas 
 

 

 

 

  

 

 

           

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

BOPO .619 1.614 

CAR .801 1.249 

LAR .860 1.162 

FIRM_SIZE .607 1.648 

a. Dependent Variable: ROA 



Dari table 4.3 menunjukkan bahwa keempat variable 

independen tidak terjadi multikoliniearitas karena nilai 

VIF < 10 dan Tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan 

tidak terdapat pengaruh antar variable independen. 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,686a ,470 ,444 ,005476 1,720 

a. Predictors: (Constant), FIRM_SIZE, CAR, LAR, BOPO 

b. Dependent Variable: ROA 

 

Hasil uji Durbin-Watson dalam tabel 4.4 menunjukkan 

nilai DW sebesar 1,720 dengan jumlah observasi (n) 84 dan 

4 variabel bebas. Berdasarkan persyaratan angka DW > dari 

1 dan DW < dari 3 (1.720 > 1 dan 1.720 < 3). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi. 

Grafik Scatterplot 

 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Dari grafik scatterplot pada gambar 4.3 diatas terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 



Hasil Uji Glejser  

       (Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 
 

Berdasarkan tabel 4.5 Nilai signifikan untuk variabel  

BOPO adalah 0,607 (> 0,05). Nilai signifikan untuk variabel 

CAR adalah 0,041 (< 0,05). Nilai signifikan untuk variabel 

LAR adalah 0,909 (>0,05). Dan nilai signifikan untuk 

variabel Firm Size adalah 0,805 (>0,05). Jadi terdapat 

adanya gejala heteroskedastisitas pada variabel CAR dengan 

nilai signifikan 0,041 (< 0,05). 

Menurut Ghozali (2006:95), jika data mengalami gejala 

Heteroskedastisitas maka treatment untuk mengatasi 

pelanggaran tersebut yaitu melakukan transformasi data 

menjadi Log atau LN. Dengan melakukan transformasi data 

dalam bentuk LN, maka selisih antara nilai yang terbesar 

dengan nilai yang terkecil akan semakin pendek. 

Hasil Uji Glejser Setelah Transformasi 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) .009 .008  1.117 .267 

LN_BOPO -.001 .002 -.050 -.382 .704 

LN_CAR .003 .002 .235 1.943 .056 

LN_LAR .004 .002 .206 1.796 .076 

LN_FIRMSIZE .000 .000 .056 .431 .667 
 

           a. Dependent Variable: AbsUt 

      (Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21 
 

Setelah melakukan transformasi data dalam bentuk LN 

maka nilai signifikansi variabel LN_BOPO adalah 0,704 > 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) ,000 ,005  ,023 ,982 

BOPO ,002 ,003 ,071 ,516 ,607 

CAR ,020 ,010 ,253 2,074 ,041 

LAR ,000 ,004 -,013 -,114 ,909 

FIRM_SIZE 1,000E-013 ,000 ,035 ,248  ,805 

a. Dependent Variable: Absut 



0,05, nilai signifikansi variabel LN_CAR adalah 0,056 > 

0,05, nilai signifikansi variabel LN_LAR adalah 0,564 > 

0,076 dan nilai signifikan LN_FIRMSIZE adalah 0,667 > 005  

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 

dari seluruh variabel independen > 0,05. 

 

Hasil Uji Analisis Regresi 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera

nce 
VIF 

1 (Constant) -.025 .014  -1.783 .078   

LN_BOPO -.012 .004 -.315 -3.006 .004 .692 1.446 

LN_CAR .007 .003 .246 2.524 .014 .800 1.250 

LN_LAR .003 .004 .072 .781 .437 .896 1.117 

LN_FIRMSIZE .002 .000 .368 3.502 .001 .691 1.446 
 

 a. Dependent Variable: ROA 
    

  (Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari 

hasil perhitungan melalui SPSS 21, dapat kita lihat bahwa 

nilai konstanta sebesar -0,025, nilai β1 (BOPO) sebesar -

1,012, nilai β2 (CAR) sebesar 0,007, nilai β3 (LAR) sebesar 

0,003 dan nilai β4 (Firm Size) sebesar 0,002, sehingga 

diperoleh persamaan:  

 

 

 

Hasil Uji Statistik t 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 

(Constant) -.025 .014  -1.783 .078 

LN_BOPO -.012 .004 -.315 -3.006 .004 

LN_CAR .007 .003 .246 2.524 .014 

LN_LAR .003 .004 .072 .781 .437 

LN_FIRMSIZE .002 .000 .368 3.502 .001 

 

ROA = - 0.025 - 0.012 X1 + 0.007 X2 + 0.003X3 + 0.002X4 + e 



         a. Dependent Variable: ROA 
 

      (Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh BOPO terhadap ROA diketahui bahwa koefisien 
beta Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) bernilai negatif (-0,012) dengan 

nilai thitung sebesar -3,006 dan signifikansi 0,004. 

Karena -thitung <  -ttabel (-3,006 < -1,990)  dan sig 

0,002 < 0,04  (df=n-k-1=84-4-1=79),  maka dari hasil 

pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa variabel BOPO secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Dengan demikian hipotesis kesatu (H1) diterima. 

2. Pengaruh CAR terhadap ROA diketahui bahwa koefisien 
beta Capital Adequacy Ratio (CAR) bernilai positif 

(0,007) dengan nilai thitung 2,524 dan signifiansi 

0,014. Karena thitung > ttabel (2,524 >1,990)  dan sig 

0,014 < 0,05  (df=n-k-1=84-4-1=79), maka dari hasil 

pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa variabel CAR secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Dengan 

demikian hipotesis kedua (H2) diterima. 

3. Pengaruh Loan to Asset Ratio (LAR) terhadap ROA 

diketahui bahwa koefisien beta LAR (Loan to Asset 

Ratio) bernilai positif (0,003) dengan nilai thitung 

sebesar 0,781 dan signifikansi 0.437. Karena thitung < 

ttabel (0,781 < 1,990) dan signifikansi 0,781 > 0,05 

(df=n-k-1=84-4-1=79), maka dari hasil pengujian H1 

ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti bahwa 

variabel CAR secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Dengan 

demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak.  

4. Pengaruh FirmSize terhadap ROA diketahui bahwa 

koefisien beta FirmSize bernilai positif (0,002) 

dengan nilai thitung sebesar 3,502 dan signifikansi 

0,001. Karena thitung > ttabel (3,502 > 1,990) dan sig 

0,001 < 0,05 (df=n-k-1=84-4-1=79), maka dari hasil 

pengujian H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa variabel Firm Size secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima. 

 

 



   Hasil Uji Simultan 
b.  

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression .002 4 .000 13.071 .000b 

Residual .003 79 .000   

Total .004 83    
c.  

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), LN_FIRMSIZE, LN_LAR, LN_CAR, LN_BOPO 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat 

dilihat nilai Fhitung sebesar 13,071 dan Ftabel sebesar 

2.720 dengan signifikansi 0.000. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (13,071   > 2.720) 

dengan signifikansi 0.000 < 0.05 yang menunjukkan 

bahwa BOPO, CAR, LAR dan Firm Size secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap Retun on Asset 

(ROA). 

 

Hasil uji Koefisien Determinan R Square / R2 

Model Summaryb 

Mode

l 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .631a .398 .368 .005838 1.740 

 

 
     

d.  

a. Predictors: (Constant), LN_FIRMSIZE, LN_LAR, LN_CAR, 

LN_BOPO 

b. Dependent Variable: ROA 

 Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0.368 atau 36,8 %. Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebesar 36,8 % ROA dapat dijelaskan oleh BOPO, CAR, LAR 

dan Firm Size sedangkan sisanya sebesar 63,2% ROA dapat 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 39 perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2012, dengan 

menggunakan teknik purposive sampling kriteria yang ada 

diperoleh jumlah sampel 28 emiten dengan jumlah 84 data. 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dengan 4 variabel 



independen, terdapat 1 variabel independen yang mengalami 

heteroskedastisitas. Sehingga untuk mengobati 

heteroskedastisitas dilakukan transformasi data dalam 

bentuk LN sesuai dengan teori Ghozali (2006:95). Dari hasil 

uji yang dilakukan, maka pembahasan hasil penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional      

(BOPO) Terhadap Return on Asset (ROA) 

Dari hasil uji t ditemukan bahwa BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROA (Return on Asset). 

Dimana nilai koefisien -0,012 dan nilai -thitung > -ttabel (-

3,006 < -1,990) dan signifikansi 0.004 < 0.05. Hal ini 

berarti BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. BOPO memiliki hubungan yang negatif terhadap 

kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA, sehingga hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa jika BOPO meningkat yang 

berarti efisiensi menurun, maka Return On Asset (ROA) yang 

diperoleh bank akan menurun. Hal ini disebabkan karena 

tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya 

berpengaruh terhadap pendapatan atau earning yang 

dihasilkan oleh bank tersebut. Semakin rendah rasio BOPO 

maka semakin baik kenerja perbankan tersebut karena bank 

lebih efisien dalam menjalankan operasionalnya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Defri (2012), Kurnia dkk. (2012), Prasanjaya 

dkk. (2013) dan Sudiyatno dkk.(2010) yang menegaskan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hasil 

ini memberikan arti bahwa tingkat efisiensi bank dalam 

menjalankan operasinya berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Dari hasil uji t diketahui bahwa CAR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return on Asset (ROA). 

Dimana nilai keofisien 0,007 dan nilai thitung > ttabel (2,524 

>1,990)  dan sig 0,014 < 0,05  (df=n-k-1=84-4-1=79). Hal 

ini berarti bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Car memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA, sehingga jika CAR meningkat 

maka ROA juga akan meningkat. Tingginya CAR menunjukkan 

bahwa modal bank semakin besar, sehingga bank lebih 



leluasa dan memiliki peluang yang cukup besar untuk 

melakukan ekspansi kredit yang akan meningkatkan 

pendapatan bank tersebut (Sudiyatno dkk. 2010). Disisi 

lain meningkatnya CAR dapat menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap bank karena jaminan dana masyarakat 

yang dititipkan ke bank semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prasanjaya dkk.(2013) yang menegaskan 

bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA).  

Pengaruh Loan to Asset Ratio (LAR) Terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Dari hasil uji t diketahui bahwa Loan to Asset Ratio 

(LAR) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). Dimana nilai koefisien 

0,003 dan nilai thitung sebesar 0,781 dengan sig 0,437. 

Karena thitung < ttabel (0,781 < 1,990) dan sig 0,437 > 0,05 

(df=n-k-1=84-4-1=79). Hasil menunjukkan bahwa variabel 

LAR secara parsial berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan 

Return on Asset (ROA). Hal ini berarti bahwa semakin besar 

kredit yang disalurkan tidak menjamin bahwa bank akan 

menghasilkan pendapatan bunga yang tinggi dan juga akan 

mengakibatkan tingkat pengembalian aset menurun.  

LAR yang bernilai positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA, mengindikasikan bahwa besarnya pemberian 

kredit tidak didukung dengan kualitas kredit. Kualitas 

kredit yang buruk akan meningkatkan resiko terutama bila 

pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan 

prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit 

yang kurang terkendali, sehingga bank akan menanggung 

resiko yang besar pula sehingga kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA akan menurun. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

dkk. (2012) yang menyatakan bahwa LAR memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

Pengaruh Firm Size Terhadap Return on Asset (ROA) 

Dari hasi uji t diketahui bahwa koefisien beta Firm 

Size bernilai positif (0,002) dengan nilai thitung sebesar 

3,502 dengan signifikansi 0,001.  Karena thitung > ttabel 

(3,502 > 1,990) dan sig 0,001 <0,05 (df=n-k-1=84-4-1=79). 

Hasil menunjukkan bahwa variabel Firm Size memiliki 



pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset 

(ROA). Hal ini berarti bahwa semakin besar Firm Size suatu 

bank maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

keuangan yang diproksi dengan ROA. Dengan semakin besar 

suatu bank, maka semakin besar pula peluang bank untuk 

menghasilkan laba dengan cara memberikan kredit kepada 

pihak ketiga atau dengan memperluas jaringan usaha 

perbankan dengan membuka cabang baru yang akan berdampak 

baik terhadap kinerja keuangan bank yang diproksi dengan 

ROA. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kurnia dkk.(2013) yang menegaskan bahwa 

Firm Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return On Asset (ROA).  

Pengaruh BOPO, CAR, LAR dan Firm Size Terhadap Return on 

Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat nilai Fhitung 

sebesar 13,071 dan Ftabel sebesar 2,720 dengan signifikansi 

0,000. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Fhitung  > Ftabel 

(13,071  > 2,720) dengan signifikansi 0,000 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama BOPO, CAR, LAR dan 

Firm Size berpengaruh signifikan terhadap Retun on Asset 

(ROA). 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dengan 

menggunakan SPSS versi 21 dapat dilihat bahwa Adjusted R2 

dalam penelitian ini sebesar 0,368 atau 36,8%. Dengan 

demikian 36,8% kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA 

dapat dijelaskan oleh variabel BOPO, CAR, LAR dan Firm 

Size, sedangkan sisanya sebesar 63,2% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa BOPO, CAR, 

LAR dan Firm Size secara bersama-sama dapat digunakan 

untuk mengukur Return On Asset (ROA), namun kemampuan 

variabel independen dalam memprediksi variabel dependen 

masih rendah. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpegaruh negatif dan signifikan terhadap 



Return On Asset (ROA) pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpegaruh Positif dan 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 

3. Loan to Asset Ratio (LAR) berpegaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 

4. Firm Size berpegaruh positif dan signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA) pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012 

5. Secara simultan variabel BOPO, CAR, LAR dan Firmsize 
berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010-2012.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

jumlah periode pengamatan dan menggunakan sampel yang 

lebih banyak agar hasil pengujiannya bisa lebih akurat. 

2. Pada penelitian berikunya dapat melakukan penambahan 
variabel independen lain yang dapat dikategorikan 

sebagai variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

 


