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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPL, LDR, LAR, BOPO, dan 

Inflasi terhadap profitabilitas perbankan pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah NPL,LDR,LAR,BOPO, dan Inflasi sedangkan variabel 

dependennya adalah ROA. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 29 

bank. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling. Sampel yang memenuhi kriteria adalah 23 bank. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknis analisis data menggunakan 

persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara 

simultan NPL, LDR, LAR, BOPO, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas dengan tingkat signifikansi 0.000. Hasil penelitian ini menunjukkan 

secara parsial BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan 

NPL, LDR, LAR, dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Nilai Adjusted Square menunjukkan hasil sebesar 0,548 yang artinya 54,8% 

profitabilitas dipengaruhi NPL, LDR, LAR, BOPO, dan Inflasi, sedangkan 

sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang digunakan pengguna 

informasi keuangan untuk mengukur nilai dan kinerja dari suatu perusahaan. Pada 

dasarnya tujuan dari sebuah organisasi adalah untuk menghasilkan laba. Dengan 

demikian, profitabilitas sebagai indikator utama untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba menjadi perhitungan utama dalam melakukan 

analisis keuangan perusahaan. 

 Sama halnya dengan industri manufaktur dan jasa, perusahaan dari sektor 

perbankan juga menghasilkan laba walaupun tidak menjual produk atau jasa yang 

berdampak langsung kepada konsumen. Sebagai  lembaga  perantara,  pihak  yang 

memiliki dana yang berlebihan dapat memanfaatkan fungsi bank dengan 

menyimpan kelebihan  dananya  baik dalam  bentuk  rekening  giro,  tabungan  

atau deposito berjangka. Dari simpanan nasabah tersebut, setiap bank akan 

menggunakannya untuk memberikan dana tersebut sebagai pinjaman kepada 

pihak yang membutuhkan pinjaman. Pendapatan utama bank berasal dari bunga 

yang dihasilkan dari pinjaman nasabah tersebut. Kredit yang diberikan bank 

merupakan operasi utama bank tersebut dalam menghasilkan laba. Salah satu 

sektor bank umum yang semua anggotanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

adalah sektor Bank Perseroan atau Bank BUMN. Sektor perbankan sendiri 

merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi 

nasional (Julita, 2012). Dalam kurun waktu 2013-2015 sendiri secara rata-rata 

laba yang dihasilkan oleh setiap bank adalah Rp. 14,7 Triliyun. Jumlah laba yang 

dihasilkan pertahun meningkat sejak tahun 2011. Peningkatan terbesar terjadi 

pada tahun 2012-2013. Namun, dalam rentang waktu yang sama, tingkat 

kemampuan menghasilkan laba pada Bank Persero di Indonesia mengalami 

penurunan. Nilai Return on Assets (ROA) sektor perbankan setiap tahunnya relatif 

mengalami penurunan sejak tahun 2013. Hal ini menimbulkan sedikit kontradiksi 

bahwa kenaikan laba bersih tidak konvergen dengan kenaikan ROA. Dengan 

jumlah laba yang terus meningkat ternyata tidak didukung dengan kemampuan 

menghasilkan laba yang tinggi pula. Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana 

bahwa kinerja bank belum maksimal untuk menghasilkan laba walaupun laba 

setiap tahun meningkat. Hal ini bisadisebabkan oleh adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas perbankan baik secara internal maupun secara 

eksternal. 

Athanasoglou et al. dalam Dwijayanthi (2009), menyatakan bahwa 

profitabilitas bank merupakan fungsi dari  faktor  internal  dan  eksternal. Faktor 

internal merupakan elemen-elemen yang dapat dikontrol oleh manajemen 

perusahaan sementara faktor eksternal merupakan variabel yang tidak memiliki 

hubungan langsung dengan manajemen bank.  
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Perbedaan lainnya adalah faktor internal setiap bank akan berbeda antar 

setiap bank dikarenakan kondisi, budaya dan pangsa pasar yang berbeda setiap 

bank. Sedangkan faktor eksternal relatif akan menimbulkan dampak yang sama 

setiap bank dikarenakan faktor eksternal merupakan salah satu bagian ekonomi 

makro yang dialami suatu negara. 

Saputra (2016), menganalisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap 

profitabilitas perbankan syariah. Faktor makro ekonomi yang dijadikan sebagai 

variabel adalah Inflasi, Tingkat BI Rate, Produk Ekonomi Bruto, Tingkat Suku 

Bunga, dan Jumlah uang beredar. Faktor eksternal yang diuji terbukti 

mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah tersebut. Hal ini mendukung 

pendapat Athanasoglou dimana faktor eksternal dapat mempengaruhi nilai 

profitabilitas suatu entitas. Hasil penelitian Dwijayanthi (2009) dan Badan & 

Lestari (2015) juga mengungkapkan bahwa faktor eksternal berpengaruh terhadap 

profitabilitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Laporan keuangan bank memiliki struktur pendanaan yang berbeda 

dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Simpanan nasabah 

dicatat sebagai liabilitas yang menyebabkan struktur pendanaan bank menyajikan 

rasio yang kurang proporsional. Untuk itu sektor perbankan memiliki rasio-rasio 

keuangan tersendiri seperti rasio Non-Performing Loans (NPL), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to Asset Ratio (LAR), rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan sebagainya. 

Rasio-rasio ini merupakan indikator dari faktor internal perusahaan.  

Nilai-nilai dalam laporan keuangan akan mempengaruhi profitabilitas dan 

menjadi dasar bagi investor dalam melakukan analisis fundamental (Faoriko, 

2013). 

 Hendrayanti (2013), menemukan bahwa semakin tinggi rasio BOPO dan 

LAR maka akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas perbankan. Hal ini 

diakibatkan besarnya biaya operasional dan hutang akan mengakibatkan beban 

perusahaan bertambah yang berdampak menurunnya laba periode itu. BOPO dan 

LAR merupakan faktor internal perusahaan yang terbukti mempengaruhi 

profitabilitas secara empiris. 

 Pengaruh faktor internal terhadap profitabilitas perbankan juga dibuktikan 

dalam penelitian Riwayati (2013) dan Adriyanti (2011). Dalam penelitiannya 

dengan populasi bank persero, Riwayati (2013) menemukan  rasio NPL dan LDR 

berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara Adriyanti (2011) menguji pada 

populasi bank BUMN dan menemukan hasil yang sama bahwa faktor internal 

yaitu NPL dan LDR berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis 

NPL,LDR,LAR,BOPO dan Inflasi  baik secara parsial maupun simultan pada 

Bank Umum Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015.  

TINJAUAN TEORI 

Profitabilitas 

Menurut Prihadi, (2012:258), Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan 

manajemen untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Rasio ini memberikan informasi menenai ukuran tingkat efektivitas menajemen 

dalam melakukan operasi guna menghasilkan pendapatan. Menurut Prihadi 

(2012:258), ada 7 (tujuh) jenis rasio profitabilitas, yaitu Rasio Laba Kotor, Rasio 

Laba Operasi, Rasio Laba Sebelum Bunga Dan Pajak, Rasio Laba Sebelum Pajak, 

Rasio Laba Bersih, Rasio Laba Atas Aset dan Rasio Laba Atas Ekuitas. 

 Rasio laba kotor digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas produk 

sebelum dikurangi beban-beban yang lain. Rasio ini cenderung menghasilkan 

angka positif dikarenakan belum digunakan untuk membiayai beban-beban lain. 

Perubahan rasio laba kotor dapat disebabkan perubahan dalam kebijakan 

penjualan misalnya potongan harga atau adanya produk baru. 

 Rasio Laba Operasi mengukur laba operasi yang dihasilkan dengan nilai 

penjualan. Laba operasi adalah laba dari kegiatan utama perusahaan. Baik 

perusahaan jasa maupun non jasa dapat menghitung rasio ini dengan pendekatan 

berbeda. Perusahaan jasa akan menghitung rasio ini tanpa bisa menghitung beban 

pokok. Marjin yang diperoleh perusahaan jasa cenderung lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan retail atau manufaktur. 

 Rasio Laba Sebelum Bunga dan Pajak menghitung jumlah laba sebelum 

dikurangi beban bunga dan beban pajak terhadap pendapatan yang telah 

dihasilkan. EBIT mencerminkan laba perusahaan sebelum dipengaruhi struktur 

modalnya yaitu komposisi hutang dan ekuitas. Jadi perusahaan dengan utang yang 

lebih besar dan kecil, beban bunganya belum mempunyai dampak pada EBIT. 

 Rasio Laba Sebelum Pajak mencerminkan laba setelah dipengaruhi 

struktur modal berupa beban bunga tetapi sebelum beban pajak. Perusahaan 

dengan bunga besar akan sangat terbebani. Sifat beban bunga adalah tetap 

sedangkan kinerja perusahaan dalam membentuk laba berubah-ubah. 

 Rasio Laba Bersih terhadap penjualan sangat penting artinya bagi pemilik. 

Bagi pemilik pada akhirnya adalah sangat penting untuk mengetahui berapakah 

laba yang  menjadi haknya. Rasio ini mengukurhasil akhir dari seluruh kegiatan 

peusahaan. Selisih laba bersih dan laba usaha dapat mencerminkan berapa beban 

yang ditanggung perusahaan untuk beban-beban operasional. 
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 Rasio Laba Atas Aset atau lebih dikenal dengan nama Tingkat 

Pengembalian Atas Aset bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh aset 

yang digunakan dapat menghasilkan laba, dalam hal ini EBIT. EBIT adalah laba 

sebelum beban bunga. Dengan demikian rasio ini untuk mengetahui keseluruhan 

hasil sebelum beban bunga utang dibanding dengan keseluruhan aset. 

 Rasio Laba Atas Ekuitas mengukur laba bersih terhadap ekuitas. Bagi 

pemilik modal rasio ini lebih penting dari rasio laba bersih terhadap penjualan, 

yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang diperoleh dari 

penanaman modalnya. Oleh karena yang dibandingkan adalah laba bersih dengan 

modal sendiri. Dengan rasio tersebut pemilik dapat membandingkan antara hasil 

diperusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

NPL (Non-Performing Loan) 

Rasio Non-Performing Loans (NPL) ini menunjukkan besarnya kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan  kepada  pihak  ketiga  tidak  

termasuk  kredit  kepada  bank  lain. Setiap kredit memiliki risiko yang potensial 

untuk ditanggung setiap bank. Risiko  kredit  yaitu  risiko  yang  timbul  apabila 

peminjam  tidak  dapat  mengembalikan  dana  yang  dipinjam  dan  bunga  yang  

harus dibayarnya. Menurut Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/30/DPNP  

tanggal  16  Desember  2011, kredit bermasalah  adalah  kredit  dengan  kualitas  

kurang  lancar,  diragukan  dan  macet.Rasio NPL dapat diukur dengan formula 

berikut: 

    
                 

            
 

LDR (Loans to Debt Ratio) 

Rasio Loans to Debt Ratio (LDR)  menggambarkan  kemampuan  bank  

membayar  kembali  penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio ini semakin rendah kemampuan likuiditas bank. 

 Bank Indonesia menetapkan rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi 

nilai 0 (nol), artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat. Rasio LDR di 

bawah 110% diberi nilai kredit  100, artinya  likuiditas  bank  tersebut  dinilai  

sehat.  Walaupun  demikian  para  praktisi perbankan berpendapat bahwa batas 

aman LDR suatu bank adalah sekitar 80%-100%. Rasio LDR diukur dengan 

formula: 
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LAR (Loan to Asset Ratio) 

Loan to Assets Ratio adalah  rasio  yang digunakan  untuk  

mengukurkemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit melalui jaminan 

sejumlah aset yang dimiliki. Semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin  

rendah  risiko  kredit  yang  mungkin  dihadapi  karena  kredit  yang disalurkan 

didanai dengan aset yang dimiliki. Sedangkan menurut Julita (2013), Loan to 

Assets Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi  permintaan  kredit  

dengan menggunakan  total  asset  yang  dimiliki  bank. LAR diukur 

menggunakan formula berikut: 

    
            

          
 

BOPO ( Beban Operasional Per Pendapatan Operasional ) 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

seringdisebut  rasio  efisiensi  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  

efisiensi  dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin 

kecil rasio ini berarti  semakin  efisien  biaya  operasional  yang  dikeluarkan  

bank  yang bersangkutan (Hendrayanti, 2013). 

 Semakin  kecil  BOPO  berarti semakin  efisien  bank dalam melaksanakan 

aktivitas bisnisnya. Bank yang sehat memiliki rasio BOPO kurang dari 1 

sebaliknya bank yang kurang sehat rasio BOPO-nya lebih dari 1. Semakin tinggi 

biayapendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien 

sehingga pendapatanya jugasemakin kecil (Wibowo, 2013). Rasio BOPO diukur 

dengan menggunakan formula berikut: 

     
                 

                      
 

Inflasi 

Inflasi  (inflation)  merupakan  kenaikan  harga  barang  dan  jasa,  yang  

terjadi  jika pembelanjaan  bertambah  dibandingkan  dengan  penawaran  barang  

di  pasar,  dengan  kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang 

terlalu sedikit (Dwijayanthi, 2009). Menurut  Boediono  dalam Saputra (2015),  

menyatakan  bahwa  inflasi  adalah  kecenderungan dari harga-harga untuk naik 

secara umum dan terus menerus. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan  daya  

beli  masyarakat  menurun  dan  kenaikan  tingkat  bunga.  Besar kecilnya  laju  

inflasi  akan  mempengaruhi  suku  bunga  dan  kinerja  keuangan perusahaan 

khususnya dari sisi profitabilitas.  

 Menurut sifatnya, inflasi bisa dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu: (Putong 

dalam Faoriko, 2013)  
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1. Inflasi rendah (Creeping Inflation), yaitu Inflasi yang besarnya kurang dari 

10%.  

2. Inflasi  menengah  (Galloping  Inflation)  besarnya  antara  10-30%  per 

tahun.  Inflasi  ini  biasanya  ditandai  oleh  naiknya  harga-harga  secara 

cepat dan relatif besar. Angka Inflasi pada kondisi ini biasanya disebut 

Inflasi dua digit.   

3. Inflasi  berat  (High  Inflation),  yaitu  Inflasi  yang  besarnya  antara  30-

100% per tahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan 

berubah. 

4. Inflasi sangat tinggi (Hyper Inflation), yaitu Inflasi yang ditandai oleh 

naiknya  harga  secara  drastis  hingga  mencapai  empat  digit  (di  atas 

100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, 

karena  nilainya  merosot  sangat  tajam,  sehingga  lebih  baik  ditukarkan 

dengan barang.   

Inflasi bisa diukur berdasarkan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK). Alper 

dalam Badan & Lestar (2015) mengungkapkan bahwa IHK mengukur persentase 

kenaikan secara keseluruhan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua 

barang dan jasa.  

Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta menganalisis 

hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Non Performing to Asset 

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

dan Inflasi terhadap variabel dependen, yaitu Profitabilitas. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah perusahaan 

perbankan yaitu laporan keuangan tahunan Bank Umum yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2013-2015. 

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 2013-2015 untuk semua variabel dependen dan 

independen. Adapun variabel indevenden yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Loan to 

Asset Ratio (LAR) , Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), dan Inflasi  sedangkan variabel dependen adalah Profitabilitas. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan perbankan pada bank umum Periode 2013-2015 

yang diperoleh dari website www.idx.co.id Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015 sebanyak 29 bank. Pengambilan sampel menggunakan metode 
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purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang dianggap relevan atau mewakili objek yang akan diteliti 

Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan 

untuk menguji Analisis NPL, LDR, LAR, BOPO dan Infalsi. Persamaan regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4  +β5X5 +Ɛ  

Keterangan : 

Y : Return on Assets 

β0 : Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien regresi untuk X1, X2, X3, X4, dan X5 

X1   : Non-Performing Loan 

X2   : Loan to Deposit Ratio 

X3   :Loan to Asset Ratio 

X4   : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

X5   : Inflasi  

Ɛ    : Variabel Pengganggu 

Hasil Pembahasan 

Uji Normalitas 

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Apabila nilai sig.residual > 0.05 nilai signifikan maka Ho gagal ditolak 

dan Ha gagal diterima atau data berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai sig. 

residual <0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima atau data berdistribusi tidak 

normal. 
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Hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

program SPSS V.21.0 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 69 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .00705222 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z .637 

Asymp. Sig. (2-tailed) .813 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

    Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas besarnya Kolmogorov-Smirnov adalah 0.637 

dengan nilai signifikansi 0.813. Nilai sig. > 0.05, hal ini berarti H0 gagal ditolak 

dan Ha gagal diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini data residual berdistribusi normal. 

Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013:), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Untuk melihat terjadinya multikolonieritas atau tidak maka 

dilakuan uji multikolonieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF pada tabel 

summary, dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1. Jika nilai tolerance  < 0.10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya 

nilai tolerance > 0.10 data bebas dari multikolonieritas. 

2. Jika nilai variance inflation factor (VIF) > 10 maka terjadi 

multikolonieritas, sebaliknya nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

maka data bebas dari multikolonieritas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

                                                                    Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .059 .009    

NPL (X1) -.139 .094 -.139 .739 1.353 

LDR (X2) .024 .013 .269 .324 3.090 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 .332 3.013 

BOPO (X4) -.058 .008 -.682 .788 1.269 

INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 .899 1.112 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 

Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel NPL (X1) yaitu 

Non-Performing Loans memiliki nilai tolerance 0.739 > 0.10 dan nilai VIF 1.353 

< 10. Variabel LDR (X2) yaitu Loans to Deposit Ratio memiliki nilai tolerance 

0.324 > 0.10 dan nilai VIF 3.090 < 10. Variabel LAR (X3) yaitu Loans to Asset 

Ratio memiliki nilai tolerance 0.332 > 0.10 dan nilai VIF 3.013 < 10. Variabel 

BOPO (X4) yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional memiliki 

nilai tolerance 0.788 > 0.10 dan nilai VIF 1.269 < 10. Variabel INFLASI (X5) 

yaitu Inflasi memiliki nilai tolerance 0.899 dan nilai VIF 1.112 < 10. Dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel bebas (X) memiliki nilai tolerance > 0.10 dan 

nilai VIF < 10, yang artinya model regresi bebas dari multikolonieritas. 
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Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan menguji dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Menurut Uyanto (2009:248), nilai uji statistik Durbin Watson (DW) 

berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila nilai uji statistik DW lebih 

kecil dari satu atau lebih besar dari tiga (1 > DW atau DW > 3), maka residuals 

atau error dari model regresi berganda tidak bersifat independen atau terjadi 

autocorrelation. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda yang bebas dari 

autokorelasi harus memiliki nilai DW lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 3 (1 

< DW < 3). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .762
a
 .581 .548 .0073267 1.114 

a. Predictors: (Constant), INFLASI (X5), LAR (X3), BOPO (X4), NPL 

(X1), LDR (X2) 

b. Dependent Variable: ROA ( Y) 

Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 

 Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Durbin Watson yaitu 1.114 dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi ini bebas dari autokorelasi karena nilai DW 

lebih besar dari pada satu atau lebih kecil dari 3 (1 < 1.114 < 3). 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

homoskedatisitas atau tidak terjadi heterikedastisitas. Ada beberapa cara untuk 
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mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas salah satunya melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi -  Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisis scatterplot 

untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.1 

 

        Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 

Dari grafik scatterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola tertentu, 

titik – titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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 Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit 

jumlah pengamatan maka semakin sulit mengintepretasikan hasil grafik plot. Oleh 

sebab itu untuk menjamin keakuratan hasil dapat dilakukan salah satu uji untuk 

melihat apakah model regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan 

melakukan uji Spearman rho. Menurut Priyatno (2010:84), uji Spearman rho 

yaitu mengkorelasi nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-

masing variabel independen, dengan ketentuan jika signifikansi terjadi < 0.05 

maka pada model terjadi masalah Heteroskedastisitas. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel independen (Non-Performing Loans, Loans to Deposit Ratio, 

Loans to Asset Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan 

Inflasi) terhadap variabel dependen (Return On Assets) yang dilihat dari nilai 

koefisien korelasinya. Persamaan regresi berganda yang dilakukan dengan 

bantuan SPSS V.21.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

                                                                     Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .059 .009  

NPL (X1) -.139 .094 -.139 

LDR (X2) .024 .013 .269 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 

BOPO (X4) -.058 .008 -.682 

INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 

Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 
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 Dari hasil uji regresi pada tabel diatas maka diperoleh persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

ROA =0.059–0.139NPL+0.024LDR–0.027LAR–0.058BOPO-0.003INFLASI+e 

 Berdasarkan persamaan diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 0.059 

dengan masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Variabel NPL (X1) yaitu non-performing loans memiliki nilai koefisiensi 

regresi sebesar -0.139. Ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% non-

performing loans akan menyebabkan penurunan return on assets sebesar 

0.139 dengan asumsi bahwa nilai koefisiensi variabel lain tetap atau 

konstan. 

2. Variabel LDR (X2) yaitu loans to deposit ratio memiliki nilai koefisiensi 

regresi sebesar 0.024. Ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% loans to 

deposit ratio akan menyebabkan kenaikan return on assets sebesar 0.024 

dengan asumsi bahwa nilai koefisiensi variabel lain tetap atau konstan. 

3. Variabel LAR (X3) yaitu loans to asset ratio memiliki nilai koefisiensi 

regresi sebesar -0.027. Ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% loans to asset 

ratio akan menyebabkan penurunan return on assets sebesar 0.027 dengan 

asumsi bahwa nilai koefisiensi variabel lain tetap atau konstan. 

4. Variabel BOPO (X4) yaitu biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar -0.058. Ini 

menunjukkan bahwa kenaikan 1% biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional akan menyebabkan penurunan return on assets sebesar 0.058 

dengan asumsi bahwa nilai koefisiensi variabel lain tetap atau konstan. 

5. Variabel INFLASI (X5) yaitu inflasi memiliki nilai koefisiensi regresi 

sebesar -0.003. Ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% inflasi akan 

menyebabkan penurunan return on assets sebesar 0.003 dengan asumsi 

bahwa nilai koefisiensi variabel lain tetap atau konstan. 

Uji Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh non-performing loans, 

loans to deposit ratio, loans to asset ratio, biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional, dan inflasi secara parsial terhadap return on assets. Pengujian ini 

menggunakan uji t, dengan melakukan perbandingan antara nilai t hitung dengan t 

tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of 

freedom (n-k), dimana n adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. 

Dan pengaruh secara parsial dapt dilihat dari melihat nilai signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0: variabel NPL, LDR, LAR, BOPO dan INFLASI secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 
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Ha:   variabel NPL, LDR, LAR, BOPO dan INFLASI secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Jika -t hitung < -t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

2. Jika sig.< 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak 

Hasil uji parsial yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS V.21.0, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial 

 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .059 .009  6.467 .000 

NPL (X1) -.139 .094 -.139 -1.469 .147 

LDR (X2) .024 .013 .269 1.874 .066 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 -1.441 .154 

BOPO (X4) -.058 .008 -.682 -7.422 .000 

INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 -.085 .932 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 

Sumber :Output pengolahan SPSS V.21.0 (2017) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel NPL (X1) yaitu non-

performing loans memiliki nilai -t hitung sebesar -1.469 > -1.998 (t tabel α = 0.05, 

df = 69-6 = 63), sedangkan nilai sig. 0.147 > 0.05. Ini menyatakan bahwa H1 tidak 

dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa non-performing 

loans tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada bank umum 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel LDR (X2) 

yaitu loans to deposit ratio memiliki nilai t hitung sebesar 1.874 < 1.998 (t tabel α 

= 0.05, df = 69-6 = 63), sedangkan nilai sig. 0.066 > 0.05. Ini menyatakan bahwa 

H2 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa loans to 

deposit ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel LAR 

(X3) yaitu loans to asset ratio memiliki nilai -t hitung sebesar -1.441 > -1.998 (t 

tabel α = 0.05, df = 69-6 = 63), sedangkan nilai sig. 0.154 > 0.05. Ini menyatakan 

bahwa H3 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa 

loans to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel 

BOPO (X4) yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional memiliki 

nilai -t hitung sebesar -7.422 < -1.998 (t tabel α = 0.05, df = 69-6 = 63), 

sedangkan nilai sig. 0.000 < 0.05. Ini menyatakan bahwa H4 diterima dan H0 

ditolak, yang berarti bahwa biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada bank umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel INFLASI (X5) yaitu inflasi 

memiliki nilai -t hitung sebesar -0.085 > -1.998 (t tabel α = 0.05, df = 69-6 = 63), 

sedangkan nilai sig. 0.932 > 0.05. Ini menyatakan bahwa H5 tidak dapat diterima 

dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return on assets pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh non-performing loans, 

loans to deposit ratio, loans to asset ratio, biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional, dan inflasi secara simultan terhadap return on assets yaitu dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dengan menggunakan level of 

confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (df pembilangnya = k-1) dan (df 

penyebutnya = n-k) dan melihat nilai probabilitas signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0: variabel NPL, LDR, LAR, BOPO dan INFLASI secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Ha: variabel NPL, LDR, LAR, BOPO dan INFLASI secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROA pada bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 



 

Analisis NPL,LDR,LAR,BOPO dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan (Study 
Pada Bank Umum Yang Trdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) 
Yanti  
 

1. Non-performing loans (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

on assets pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  

2. Loans to deposit ratio (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

on assets pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  

3. Loans to asset ratio (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on 

assets pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2015.  

4. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (X4) berpengaruh 

signifikan terhadap return on assets pada bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  

5. Inflasi (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada 

bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.  

6. Non-performing loans, loans to deposit ratio, loans to asset ratio, biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional, dan inflasi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return on assets pada bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

Keterbatasan penelitian :  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu :  

1. Objek yang digunakan dalam Penelitian ini hanya sebatas pada perbankan 

khusunya Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015  

2. Variabel yang digunakan hanya lima yaitu NPL, LDR, LAR, BOPO, dan 

Inflasisebagai variabel independen sedangkan Profitabilitas sebagai variabel 

dependen 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi para peneliti yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut, 

diharapkan menambah variabel lain karena nilai Adjusted R Square 

sebesar 54.8% return on assets dipengaruhi oleh non-performing loans, 

loans to deposit ratio, loans to asset ratio, beban operasional terhadap 

pendapatan operasional, dan inflasi yang mengindikasikan bahwa masih 

terdapat variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini yang 

mempengaruhi return on assets yaitu sebesar 45.2%. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan melakukan penelitian dengan 

membandingkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan bank 

swasta, karena dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian secara 

keseluruhan bank umum yang ada. 

3. Bagi para investor yang akan menanamkan modalnya pada bank umum 

yang terdaftar di BEI sebaiknya mempertimbangkan rasio BOPO untuk 
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menilai profitabilitas suatu bank karena pada penelitian ini menunjukkan 

rasio tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas suatu bank. 
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LAMPIRAN I 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

        Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. Deviation 

ROA 130 ,30 4,46 1,9742 ,97295 

FDR 130 39,78 103,53 81,6990 12,37096 

BOPO 130 55,34 95,22 77,2545 10,73152 

NPL 130 ,00 8,74 1,9806 1,37725 

LAR 130 6,55 739,93 67,2179 60,69419 

NIM 130 ,66 13,98 5,7276 2,47004 

Valid N 

(listwise) 

130     

  



 

Analisis NPL,LDR,LAR,BOPO dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan (Study 
Pada Bank Umum Yang Trdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) 
Yanti  
 

Gambar 4.3 

         Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 Sumber Data : Output Pengelolahan SPSS.V.21.0 (2017) 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 69 

Normal Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.00705222 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z .637 

Asymp. Sig. (2-tailed) .813 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 
(Constant) .059 .009    

NPL (X1) -.139 .094 -.139 .739 1.353 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

LDR (X2) .024 .013 .269 .324 3.090 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 .332 3.013 

BOPO 

(X4) 

-.058 .008 -.682 .788 1.269 

INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 .899 1.112 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Spearman’s rho 

                                                                   Correlations 

 Unstandardize

d Residual 

Spearman's rho 

NPL (X1) 

Correlation 

Coefficient 

.037 

Sig. (2-tailed) .761 

N 69 

LDR (X2) 

Correlation 

Coefficient 

-.060 

Sig. (2-tailed) .623 

N 69 

LAR (X3) 

Correlation 

Coefficient 

-.089 

Sig. (2-tailed) .468 

N 69 

BOPO (X4) 

Correlation 

Coefficient 

.036 

Sig. (2-tailed) .768 

N 69 

INFLASI (X5) 

Correlation 

Coefficient 

.048 

Sig. (2-tailed) .695 

N 69 

Unstandardized Residual 
Correlation 

Coefficient 

1.000 
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Sig. (2-tailed) . 

N 69 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

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

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .762
a
 .581 .548 .0073267 1.114 

a. Predictors: (Constant), INFLASI (X5), LAR (X3), BOPO (X4), NPL 

(X1), LDR (X2) 

b. Dependent Variable: ROA ( Y) 

 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 

                                                                     Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .059 .009  

NPL (X1) -.139 .094 -.139 

LDR (X2) .024 .013 .269 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 

BOPO (X4) -.058 .008 -.682 
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INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 

 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .005 5 .001 17.486 .000
b
 

Residual .003 63 .000   

Total .008 68    

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 

b. Predictors: (Constant), INFLASI (X5), LAR (X3), BOPO (X4), NPL (X1), 

LDR (X2) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .762
a
 .581 .548 .0073267 

a. Predictors: (Constant), INFLASI (X5), LAR (X3), BOPO (X4), 

NPL (X1), LDR (X2) 

b. Dependent Variable: ROA ( Y) 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Uji T 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .059 .009  6.467 .000 

NPL (X1) -.139 .094 -.139 -1.469 .147 

LDR (X2) .024 .013 .269 1.874 .066 

LAR (X3) -.027 .019 -.204 -1.441 .154 

BOPO (X4) -.058 .008 -.682 -7.422 .000 

INFLASI 

(X5) 

-.003 .039 -.007 -.085 .932 

a. Dependent Variable: ROA ( Y) 
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