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ABSTRACT 

This study aims to determine the influence  of Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Operation Efficiency (BOPO), Non Performing Loan (NPL), Net Interest 

Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Loan to Asset Ratio (LAR) on 

banks profitability.  The bank profitability is measured by  Return On Asset 

(ROA). The object of research is the bank listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI) for period 2011-2013. The number of sample used were 22 commercial 

banks in Indonesia Stock Exchange (IDX) were taken by purposive sampling. 

Analysis technique used is multiple linear regression analysis.The result of this 

research shows that NIM and BOPO variables has a significant influence to ROA, 

while the variables CAR, NPL, LDR and LAR has unsignificant influence to ROA. 

Predictive ability of the six independent variables to ROA is 73,1% and it shown 

by adjusted R
2 

value, the rest 26,9% influenced by other variabels outside the 

model.  

Keywords : Profitability, ROA,CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, and LAR  

PENDAHULUAN 

 Dalam perkembangan zaman saat ini, bank telah dikenal secara luas oleh 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peranan bank yang sangat besar dalam 

memajukan perekonomian suatu negara. Bahkan semua  kegiatan dalam bidang 

keuangan selalu membutuhkan jasa bank. 

 Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka semakin banyak pula dana 

(modal) yang dibutuhkan untuk selalu meningkatkan perekonomian suatu negara, 

dan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang menyediakan jasa 

keuangan tersebut lah yang kita sebut dengan bank. Namun tak lepas dari tujuan 

sebuah perusahaan yaitu adalah memperoleh laba semaksimal mungkin, maka 

begitu juga  dengan perusahaan perbankan yang mempunyai tujuan yang sama 

untuk memperoleh laba yang maksimal dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

 Akan tetapi, semakin berkembangnya perekonomian, maka dunia perbankan 

juga semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut dapat kita rasakan dengan 

munculnya bank-bank baru yang menawarkan pelayanan jasa mereka terhadap 

masyarakat dengan berbagai teknik marketing yang memberikan rangsangan 
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berupa balas jasa agar masyarakat tertarik untuk bergabung menjadi nasabah. 

Tentu saja hal tersebut menjadikan persaingan antar bank khususnya yang sejenis 

semakin ketat. maka diperlukan suatu penanganan dan pengelolaan sumber daya 

yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan baik agar dapat menghasilkan 

keputusan-keputusan yang menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan di 

masa yang akan datang.  

 Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis 5 

aspek, yaitu Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity. Aspek-aspek 

tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio keuangan sehingga dapat 

menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan Kasmir (2008). Aspek capital 

(permodalan) dapat dinilai melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek assets 

dinilai dengan Non Performing Loan (NPL), aspek earning meliputi Return On 

Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), dan BOPO, sedangkan aspek likuiditas 

meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to Asset Ratio (LAR). 

 Menurut Dendawijaya (2009) dalam mengukur kinerja bank, profitabilitas 

dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur 

kinerja bank tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya maka semakin baik juga 

kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan tersebut. Dalam penentuan tingkat 

kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA 

daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas 

suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari 

dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur 

tingkat profitabilitas perbankan. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian dan menyajikannya dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul “ 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Peforming Loan (NPL), Net 

Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Ooperasional 

(BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Loan to Asset Ratio (LAR) 

Terhadap Profitabilitas Perbankan  pada Bank Umum Konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 “ 

Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas maka peneliti 

merasa perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masaah dalam penelitian 

ini adalah pembahasan hanya sebatas variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan perbankan 

yaitu bank umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

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

Asset (ROA) pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013? 
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2. Apakah Non Peforming Loan to Asset Ratio  (NPL) berpengaruh terhadap  

Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 

3. Apakah Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) pada Bank umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013? 

4. Apakah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh 

terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank umum Konvensional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 

5. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) pada Bank umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013? 

6. Apakah Loan to Asset Ratio (LAR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

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

Indonesia periode 2011-2013? 

7. Apakah Capital Adequacy Ratio, Non Peformance Loan, Net Interest Margin, 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio, 

Loan to Asset Ratin  secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada 

Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013? 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengertian Bank 

 Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kasmir (2012). Sedangkan 

menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Return On Assets (ROA)  

 ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba 

sebelum pajak atau earning before tax (EBT) terhadap total aset. Semakin besar 

ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin 

besar.  

 

Capital Adequacy Ratio (CAR)  

 Pengertian Capital adecuacy ratio Sudiyatno & Suroso (2010) adalah rasio 

yang memperhitungkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung 

resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain).ikut dibiayai 

dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana–dana dari sumber–

sumber diluar bank, seperti  masyarakat, pinjaman (utang), dan lain–lain. Dengan 

kata lain Capital Adequancy Rasio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 
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kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan 

 

Non Performing Loan (NPL)  

 Pengertian Non Performing Loan atau kredit bermasalah menurut Yuwono 

dan Meiranto (2012), adalah banyaknya peminjaman kredit yang mengalami 

kendala dalam melunasi kewajibannya. Hal ini dapat terjadi karena kesenjangan 

yang dilakukan oleh debitur atau pun masalah lain yang diluar kendali debitur. 

Jika Non Performing Loan menunjukan kenaikan yang tinggi, maka tingkat 

kesehatan bank akan semakin menurun dengan nilai aset yang dimiliki 

 

Net Interest Margin (NIM)  

 Menurut Rivai et.al (2013), rasio ini menunjukkan kemampuan earning 

assets dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Net Interest Margin (NIM) 

mencerminkan resiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, 

dimana hal tersebut dapat merugikan bank Hutagalung (2013). 

 

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. Biaya operasional merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari meliputi 

: biaya gaji, biaya pemasaran, biaya bunga. 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 bersangkutan, sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil 

 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  

 Menurut Kasmir (2013) Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya LDR 

menurut peraturan pemerintahan maksimum adalah 110%. 

 

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 aset yang dimiliki bank. Loan to Assets Ratio (LAR) 

merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan bank dengan 

besarnya total aset yang dimiliki bank. Semakin besar kredit yang disalurkan 

maka semakin rendah resiko kredit yang mungkin dihadapi karena kredit yang 

disalurkan didanai dengan aset yang dimiliki. Hendrayanti dan Muharam (2013). 
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Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap ROA 

Capital adecuacy ratio adalah rasio yang memperhitungkan seberapa 

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain). Dengan kata lain Capital Adequancy Rasio 

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, 

misalnya kredit yang diberikan Sudiyatno & Suroso (2010). Menurut 

(Karunia, 2013) bahwa Semakin besar CAR maka ROA yang diperoleh bank 

akan semakin besar karena semakin besar CAR maka semakin tinggi 

kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya resiko 

Capital Adequacy Ratio (CAR)                                  

(X1) 

Reaturn On Assets (ROA) 

 (Y) 

Loan to Assets Ratio LAR 

(X6) 

Loan Deposit Ratio( LDR) 

(X5) 

BOPO  (X4) 

Net Interest Margin (NIM) 

(X3) 

Non Performing Loan (NPL) 

(X2) 

H7 



( 
 

U N I V E R S I T A S  M A R I T I M  R A J A  A L I  H A J I ( 2 0 1 5 )  
 

Page 6 

kerugian kegiatan usahanya namun belum tentu secara nyata berpengaruh 

terhadap peningkatan ROA bank. Karena CAR  mencerminkan modal sendiri 

perusahaan, semakin besar CAR semakin besar pula kesempatan bank dalam 

menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat 

leluasa menempatkan dana yang dimiliki kedalam aktivitas investasi yang 

menguntungkan. 

H1 : Diduga Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap ROA 

 

2. Pengaruh Non Peforming Loan Terhadap ROA 
Sabir et.al (2012) NPL mnerupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelolah kredit bermasalah untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. NPL yang tinggi akan memperbesar 

biaya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Karena semakin besar 

rasio ini semakin buruk pula kualitas kredit suatu bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus 

mensanggung kerugian dalam kegiatan operasinya. 

H2 : Diduga Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap ROA 

 

3. Pengaruh Net Interest Margin Terhadap ROA 

Menurut Rivai et.al, (2013), Rasio ini menunjukkan kemampuan 

earning asset dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. NIM harus 

cukup besar untuk meng-cover kerugian-kerugian pinjaman, kerugian-

kerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan profit dan peningkatan 

pendapatan.Besarnya NIM menunjukkan bahwa pendapatan bunga bersih 

lebih besar dari total aktiva produktif, sehingga dengan meningkatnya 

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelolah bank, maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil Sabir et.al 

(2012). Jadi, semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan 

meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh 

bank yang bersangkutan, sehingga laba bank (ROA) akan meningkat pula. 

H3 : Diduga Net Interest Margin (NIM)  berpengaruh terhadap ROA 

 

4. Pengaruh BOPO Terhadap ROA 

Rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapata operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio biaya 

(beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan 

dapat menutupi biaya  (beban) operasional dengan pendapatan 

operasionalnya Rivai et.al (2013). Menurut (rahmi & Anggraini, 2013), 

semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dieluarkan bank yang bersangkutan sehinggga kemungkinan kondisi suatu 

bank bermasalah semakin kecil. Bank yang efisien dalam menekan biaya 

operasionalnya dapat mengurangi kerugian akibat ketidak efisienan bank 

dalam mengelolah usahanya sehingga laba (ROA) yang diperoleh juga 

semakin meningkat. Sebaliknya, setiap peningkatan biaya operasional akan 

berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan 

menurunkan ROA. 

H4 : Diduga BOPO  berpengaruh terhadap ROA 
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5. Pengaruh Loan Deposit Ratio Terhadap ROA 

Loan to deposit ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya Loan to 

Deposit Ratio menurut peraturan pemerintah maksimum 110%. Kasmir 

(2012). Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas 

bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas 

bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi LDR maka semakin tinggi 

dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Jika rasio LDR bank berada pada 

standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang dieproleh bank 

tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan 

kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka ROA juga akan 

meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk ROA. Oleh 

karena itu LDR berpengaruh positif terhadap ROA (Hapsari, 2011) 

H5 : Diduga Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap ROA 

 

6. Pengaruh Loan to Asset Ratio Terhadap ROA 

LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang diberikan 

bank dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio, 

maka tingkat likuiditas bank tersebut semakin kecil, karena jumlah aset yang 

digunakan untuk membiayai kredit semakin besar Rivai et.al (2013). 

Hubungan LAR dengan ROA adalah positif, karena semakin tinggi kredit 

yang diberikan maka semakin besar pendapatan bunga yang diperoleh, 

sehingga pengembalian aset akan semakin tinggi (Gul, et.al 2011) 

H6 : Diduga Loan to Assets Ratio (LAR) berpengaruh terhadap ROA 

 

METODE PENELITIAN 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013). 

Sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 sebanyak 

36 Bank. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi Sekaran, (2011). Sampel perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel yaitu sebanyak 22 bank. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu Sugiyono (2013). Adapun kriteria yang digunakan dalam 

pemilihan sampel penelitian adalah:   

1. Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ≤ 2011 

2. Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI yang menyajikan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit selama tiga tahun berturut-turut, dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 

3. Selama periode penelitian perusahaan perbankan tidak mengalami 

kerugian. 
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Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sesuai bentuknya, data kuantitatif 

dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik 

Siregar (2013). 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

bukan pengolahnya Siregar (2013). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa laporan keuangan Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui 

situs Homepage yaitu www.idx.co.id. 

 

Definisi Operasional Variabel 

 

TABEL 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran/Formula 

1. X1 = CAR 

(Capital -

Adequacy 

Ratio) 

Rasio yang 

menunjukan 

perbandingan 

antara modal 

terhadap aktiva 

tertimbang 

menurut risiko. 

 
           

    
       

 

2. X2 = NPL 

(Non 

Peforming 

Loan) 

Rasio yang 

menunjukan 

perbandingan 

antara kredit 

bermasalah 

terhadap total 

kredit. 

 
                 

            
       

3 X3= NIM 

(Net Interest 

Margin) 

NIM digunakan 

untuk mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam 

menghasilkan 

pendapatan dari 

bunga dengan 

melihat kinerja 

bank dalam 

menyalurkan 

kredit 

 

 
                       

                 
       

4 X4 =  BOPO 

(Biaya 

Operasional 

Pendapatan 

Rasio yang 

mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Operasional) dalam 

mengendalikan 

biaya operasional 

terhadap 

pendapatan 

operasional 

                  

                      
       

5. X5 = LDR 

(Loan to 

Deposit 

Ratio). 

Rasio yang 

mengukur 

kemampuan 

bank untuk 

memenuhi 

kewajiban 

keuangan yang 

harus segera 

dipenuhi. 

 

 
            

                       
       

6. X6 = LAR ( 

Loan to 

Asset Ratio) 

Rasio yang 

mengukur 

perbandingan 

antar besarnya 

kredit yang 

diberikan bank 

dengan besarnya 

total asset yang 

dimiliki bank 

 

 
                             

           
        

 

 

7 Y = ROA 

(Return On 

Assets) 

Rasio ini 

digunakan untuk 

mengukur 

kemampuan 

manajemen bank 

dalam 

memperoleh 

keuntungan 

(laba) secara 

keseluruhan 

 

 
                  

           
       

 

METODE ANALISA 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 klaik dan uji hipotesis. 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data 

penelitian seperti mean, minimum, maksimum, standar deviasi, varian, modul 
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(Priyatno,2011). Hasil uji statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 

Versi.21 adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai minimum 10,93 , 

nilai maksimum 23,19 , nilai nilai rata-rata sebesar 16,0971 dengan standar 

deviasi 2,89756. 

2. Variabel Non Peforming Loan (NPL) memiliki nilai minimum 0,28 , nilai 

maksimum 4,30, nilai rata-rata sebesar 1,8608 dengan standar deviasi 

0,93674. 

3. Variabel Net Interest Margin  (NIM) memiliki nilai minimum 1,46 , nilai 

maksimum 9,66 , nilai rata-rata sebesar 4,8702 dengan standar deviasi 

1,69325. 

4. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

memiliki nilai minimum 54,08 , nilai maksimum 92,78 , nilai nilai rata-rata 

sebesar 75,1027 dengan standar deviasi 10,80203. 

5. Variabel Lan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai minimum 44,24 , nilai 

maksimum 96,03 , nilai rata-rata sebesar 81,3368 dengan standar deviasi 

11,28669. 

6. Variabel Loan to Asset Ratio  (LAR) memiliki nilai minimum 18,38 , nilai 

maksimum 75,32 , nilai rata-rata sebesar 62,3653 dengan standar deviasi 

10,28669. 

7. Variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum 0,53 , nilai 

maksimum 4,46, nilai rata-rata sebesar 2,1295 dengan standar deviasi 

1,03503. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Normalitas 

Normalitas 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 Kolmogorof-Smirnov dapat diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,062 

dengan nilai sig. sebesar 0,210. Karena nilai sig diatas 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa data residual berdistribusi 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.  
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1. Variabel CAR menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,879 > 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 1,138 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel CAR yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Variabel NPL menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,814 > 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 1,229 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPL yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas 

3. Variabel NIM menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,718 > 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 1,392 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel NIM yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas 

4. Variabel BOPO menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,890 > 0,1 dan nilai 

VIF sebesar 1,124 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel BOPO yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas 

5. Variabel LDR menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,378 > 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 2,648 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel LDR yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas 

6. Variabel LAR menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,459 > 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 2,179 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel LAR yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas 

 

Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan 

analisis korelasi spearman antara residual dengan masing-masing variable 

independen (Priyatno,2011). Jika nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan nilai residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

diketahui bahwa nilai korelasi variabel Capital Adequacy Ratio (X1) dengan 

unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,610. Variabel Non Peforming 

Loan (X2) dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,327. 

Variabel Net Interest Margin (X3) dengan unstandardized residual menghasilkan 

signifikan 0,919. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(X4) dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 0,111. Variabel 

Loan to Deposit Ratio (X5) dengan unstandardized residual menghasilkan 

signifikan 0,302. Variabel Loan to Asset Ratio (X6) dengan unstandardized 

residual menghasilkan signifikan 0,265. Karena nilai dari keenam variabel dengan 

unstandardized residual nilai signifikannya lebih dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi dengan uji spearman’s tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi ada 

korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya 

(t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji 



( 
 

U N I V E R S I T A S  M A R I T I M  R A J A  A L I  H A J I ( 2 0 1 5 )  
 

Page 12 

DW). (Priyatno D. , Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20, 2012), 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut : 

a. DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi 

b. DW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi 

c. DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,153 kemudian 

dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson dengan sampel (n= 66), jumlah 

variabel independen (K=6) maka didapatkan nilai DU sebesar 1,8041 dan 4-DU = 

2,1959. Data terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson terletak 

diantara DU dan 4-DU. Dengan nilai Durbin Watson sebesar 2,153 yang terletak 

diantara nilai DU (1,8041) dan 4-DU (2,1959) maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Menurut Priyatno (2012), analisis regresi linier berganda adalah analisis 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen 

terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat 

sebagai berikut : 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 3,715, menunjukkan bahwa apabila Capital 

Adequacy Ratio, Non Perfomance Loan, Net Interest Margin, Biaya 

Operasional terhdap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio dan 

Loan to Asset Ratio bernilai 0, maka Return On Assets sebesar 3,715. 

b. Koefisien b1 untuk variabel Capital Adequacy Ratio 

Capital Adequacy Ratio yaitu 0,043 , Capital Adequacy Ratio yang positif  

menunjukkan adanya hubungan searah dengan Return On Assets yang 

artinya jika kenaikan Capital Adequacy Ratio sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai Return On Assets sebesar 0,043% dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien b2 untuk variabel Non Perfomance Loan 

Non Perfomance Loan yaitu -0,145, nilai Non Perfomance Loan yang 

negatif  menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return 

On Assets yang artinya jika kenaikan Non Perfomance Loan sebesar 1%, 

maka akan menurunkan nilai Return On Assets sebesar 0,145% dengan 

asumsi variabel lainnya konstan.  

d. Koefisien b3 untuk variabel Net Interest Margin 

Net Interest Margin yaitu 0,304 , nilai Net Interest Margin yang positif  

menunjukkan adanya hubungan searah dengan Return On Assets yang 

artinya jika kenaikan Net Interest Margin sebesar 1% maka akan 

meningkatkan nilai Return On Assets sebesar 0,304% dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien b4 untuk variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional yaitu -0,049 , yang 

negatif  menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return 

On Assets yang artinya jika kenaikan Biaya Operasional Terhadap 
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Pendapatan Operasional 1% maka akan menurunkan nilai Return On Assets 

0,049% dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

f. Koefisien b5 untuk variabel Loan to Deposit Ratio  

Loan to Deposit Ratio yaitu -0,002, nilai Loan to Deposit Ratio yang negatif  

menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan Return On Assets 

yang artinya jika kenaikan Loan to Deposit Ratio sebesar 1%, maka akan 

menurunkan nilai Return On Assets sebesar 0,002% dengan asumsi variabel 

lainnya konstan.  

g. Koefisien b6 untuk variabel Loan to Assets Ratio 

Loan to Assets Ratio yaitu 0,007 ,nilai Loan to Assets Ratio yang positif  

menunjukkan adanya hubungan searah dengan Return On Assets yang 

artinya jika kenaikan Loan to Assets Ratio sebesar 1% maka akan maka 

akan meningkatkan nilai Return On Assets sebesar 0,007% dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

Pengujian Secara Simultan (Uji-F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara  bersama-sama 

(simultan) variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil pengujian uji F dapat dilihat sebagai berikut : nilai F-hitung 

sebesar 30,495 , sedangkan Ftabel sebesar 2,260 (df pembilang = 6, df penyebut = 

59) berarti, Fhitung lebih besar daripada Ftabel (30,495 > 2,260 ). Selain itu, nilai 

signifikansi adalah α = 0,05. Probabilitas signifikansi 0,000 < α = 0,05 maka H1 

didukung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Capital Adequacy Ratio, 

Non Perfomance Loan, Net Interest Margin, Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio dan Loan to Asset Ratio secara 

simultan berpengaruh terhadap Return On Assets. 

 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengtahui sampai sejauh mana 

ketepatan atau kecocokan garis regresi yang berbentuk dalam mewakili kelompok 

data hasil observasi. Hasil koefisien dapat dilihat sebagai berikut : Besarnya 

adjusted R square adalah 0,731. Dengan demikian besarnya pengaruh yang 

diberikan oleh variabel  Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Net 

Interest Margin, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to 

Deposit Ratio dan Loan to Asset Ratio adalah sebesar 73,1%. Sedangkan sisanya 

sebesar 26,9% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Pengujian Secara Parsial ( Uji-T) 

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

nilai hipotesis. Trihendradi (2013).  

a. Pengaruh Variabel CAR (X1) Terhadap ROA (Y) 

Variabel CAR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,043 yang 

berarti berpengaruh secara positif terhadap ROA. Kondisi ini mengandung 

arti bahwa semakin tinggi nilai CAR perusahaan maka mengakibatkan 

semakin tinggi ROA perusahaan tersebut. Selain itu nilai t-hitung sebesar 

1,744 dan t-tabel 1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-6-1) = 59) dengan nilai 

signifikan (P value = 0,086 > α = 0,05 yang menunjukkan hasil uji ini 
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menerima Ho dan menolak H1. Sehingga dari hasil uji t ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa secara parsial Capital Adequacy Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

b. Pengaruh Variabel NPL (X2) Terhadap ROA (Y) 

Variabel NPL memiliki nilai koefisien regresi sebesar –0,145 yang 

berarti berpengaruh secara negatif terhadap ROA. Kondisi ini mengandung 

arti bahwa semakin tinggi nilai NPL perusahaan maka mengakibatkan 

semakin rendahnya ROA perusahaan tersebut. Selain itu nilai t-hitung 

sebesar -1,845 dan t-tabel -1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-6-1) = 59) 

dengan nilai signifikan (P value = 0,070 > α = 0,05 yang menunjukkan 

hasil uji ini menerima Ho dan menolak H1. Sehingga dari hasil uji t ini 

dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Non Performing Loan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

c. Pengaruh Variabel NIM (X3) Terhadap ROA (Y) 

Variabel NIM memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,043 yang 

berarti berpengaruh secara positif terhadap ROA. Kondisi ini mengandung 

arti bahwa semakin tinggi nilai NIM perusahaan maka mengakibatkan 

semakin tingginya ROA perusahaan tersebut. Selain itu nilai t-hitung 

sebesar 6,555 dan t-tabel 1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-6-1) = 59) 

dengan nilai signifikan (P value = 0,000 < α = 0,05 yang menunjukkan 

hasil uji ini menerima H1 dan menolak Ho. Sehingga dari hasil uji t ini 

dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Net Interest Margin 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets 

d.  Pengaruh Variabel BOPO (X4) Terhadap ROA (Y) 

Variabel BOPO memiliki nilai koefisien regresi sebesar –0,049 

yang berarti berpengaruh secara negatif terhadap ROA. Kondisi ini 

mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai BOPO perusahaan maka 

mengakibatkan semakin rendahnya ROA perusahaan tersebut. Selain itu 

nilai t-hitung sebesar -7,565 dan t-tabel -1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-

6-1) = 59) dengan nilai signifikan (P value = 0,000 < α = 0,05 yang 

menunjukkan hasil uji ini menerima H1 dan menolak Ho. Sehingga dari 

hasil uji t ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets. 

e. Pengaruh Variabel LDR (X5) Terhadap ROA (Y) 

Variabel LDR memiliki nilai koefisien regresi sebesar –0,002 yang 

berarti berpengaruh secara negatif terhadap ROA. Kondisi ini 

mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai LDR perusahaan maka 

mengakibatkan semakin rendahnya ROA perusahaan tersebut. Selain itu 

nilai t-hitung sebesar -0,255 dan t-tabel -1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-

6-1) = 59) dengan nilai signifikan (P value = 0,800 > α = 0,05 yang 

menunjukkan hasil uji ini menerima Ho dan menolak H1. Sehingga dari 

hasil uji t ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Loan to 

Deposit Ratio tidak  berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

f. Pengaruh Variabel LAR (X6) Terhadap ROA (Y) 

Variabel LAR memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,007 yang 

berarti berpengaruh secara positif terhadap ROA. Kondisi ini 

mengandung arti bahwa semakin tinggi nilai LAR perusahaan maka 
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mengakibatkan semakin tinggi ROA perusahaan tersebut. Selain itu nilai 

t-hitung sebesar 0,715 dan t-tabel -1,671 (α = 0,05 ; df = n-k-1 (66-6-1) = 

59) dengan nilai signifikan (P value = 0,477 > α = 0,05 yang 

menunjukkan hasil uji ini menerima Ho dan menolak H1. Sehingga dari 

hasil uji t ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial Loan to 

Asset Ratio tidak  berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio, Non Perfomance Loan, Net Interest Margin, 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit 

Ratio dan Loan to Asset Ratio secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Assets. 

2. Secara parsial Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets. 

3. Secara parsial Non Performing Loan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets.  

4. Secara parsial Net Interest Margin berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Assets.  

5. secara parsial Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets.  

6. Secara parsial Loan to Deposit Ratio tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets.  

7. secara parsial Loan to Asset Ratio tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets . 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

serupa, maka disarankan untuk: 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih 

bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap ROA dan dapat memperpanjang periode 

pengamatan.  

b. Melakukan penelitian dengan membandingkan bank BUMN (Badan  

Usaha Milik Negara) dengan bank swasta. Karena pada penelitian ini 

peneliti hanya meneliti secara keseluruhan bank konvensional, dimana 

didalam bank konvensional terdiri dari dua jenis perbankan yaitu bank 

BUMN dan bank swasta. 

c. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan selalu menjaga tingkat 

modalnya, menjaga agar jumlah Non Performing Loan tidak 

membengkak, memperhatikan risiko pasar yang diproksikan dengan Net 
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Interest Margin (NIM). meningkatkan efisiensi dengan cara 

mengurangi biaya operasi seperti penggunaan telepon, biaya promosi 

dan meningkatkan pendapatan operasi dapat menambah laba operasi 

yang akhirnya meningkatkan ROA, menstabilkan dan menjaga rasio 

LDR di posisi ideal serta memperhatikan kualitas kredit yang 

disalurkan untuk menghindari terjadinya kredit yang bermasalah 

sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 
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LAMPIRAN 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statitik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 66 10.93 23.19 16.0971 2.89756 

NPL 66 .28 4.30 1.8608 .93674 

NIM 66 1.46 9.66 4.8702 1.69325 

BOPO 66 54.08 92.78 75.1027 10.80203 

LDR 66 44.24 96.03 81.3368 11.28109 

LAR 66 18.38 75.32 62.3653 10.28669 

ROA 66 .53 4.46 2.1295 1.03503 

Valid N (listwise) 66     

 

Tbel 4.2 

Hasil Uji Statistik Kolmogorov Smirov 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 66 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .51109103 

Most Extreme Differences 

Absolute .131 

Positive .064 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.062 

Asymp. Sig. (2-tailed) .210 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 4.3 

Hasi Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Consta

nt) 

3.715 .871  4.266 .000   

CAR .043 .024 .120 1.744 .086 .879 1.138 

NPL -.145 .079 -.131 -1.845 .070 .814 1.229 

NIM .304 .046 .497 6.555 .000 .718 1.392 

BOPO -.049 .007 -.516 -7.565 .000 .890 1.124 

LDR -.002 .010 -.027 -.255 .800 .378 2.648 

LAR .007 .010 .068 .715 .477 .459 2.179 

a. Dependent Variable: ROA 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 Unstandardize

d Residual 

Spearman's rho 

CAR 

Correlation Coefficient .064 

Sig. (2-tailed) .610 

N 66 

NPL 

Correlation Coefficient .123 

Sig. (2-tailed) .327 

N 66 

NIM 

Correlation Coefficient -.013 

Sig. (2-tailed) .919 

N 66 

BOPO 

Correlation Coefficient -.198 

Sig. (2-tailed) .111 

N 66 

LDR 

Correlation Coefficient .129 

Sig. (2-tailed) .302 

N 66 

LAR 

Correlation Coefficient -.139 

Sig. (2-tailed) .265 

N 66 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 66 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .870
a
 .756 .731 .53645 2.153 

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

b. Dependent Variable: ROA 
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Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.715 .871  4.266 .000 

CAR .043 .024 .120 1.744 .086 

NPL -.145 .079 -.131 -1.845 .070 

NIM .304 .046 .497 6.555 .000 

BOPO -.049 .007 -.516 -7.565 .000 

LDR -.002 .010 -.027 -.255 .800 

LAR .007 .010 .068 .715 .477 

 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 52.655 6 8.776 30.495 .000
b
 

Residual 16.979 59 .288   

Total 69.634 65    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), LAR, CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR 

 

Tabel 4.8 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .870
a
 .756 .731 .53645 
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Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Uji T 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.715 .871  4.266 .000 

CAR .043 .024 .120 1.744 .086 

NPL -.145 .079 -.131 -1.845 .070 

NIM .304 .046 .497 6.555 .000 

BOPO -.049 .007 -.516 -7.565 .000 

LDR -.002 .010 -.027 -.255 .800 

LAR .007 .010 .068 .715 .477 

 


