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A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequancy 

Ratio (CAR), Loan to Deposits Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Debt 

to Equity Ratio (DER)  dan Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap Return On Assets 

(ROA) sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah (CAR, LDR, NPL, DER, dan PDN) dan satu 

variabel independen adalah ROA  

Penelitian ini menggunakan data keuangan bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 – 2015. Data yang digunakan adalah 

data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dan pemilihan sempel dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Adapun sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu berjumlah 15 Bank Umum. Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 

versi 20.0. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa DER, PDN berpengaruh terhadap 

ROA sementara CAR, LDR, dan NPL tidak perpengaruh terhadap ROA pada 

Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015. 

Kata Kunci : Bank Umum, CAR, LDR, NPL, DER, PDN, ROA 

 

 

A B S T R A C T 

 
 

This study aims to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Non-Performing Loan (NPL), Debt to Equity Ratio 

(DER) and Net Open Position (PDN) to Return On Assets (ROA) Banking in 

Indonesia Stock Exchange year 2011-2015. The dependent variables in this study 

are (CAR, LDR, NPL, DER, and PDN) and one independent variable is ROA 

This study uses financial data of commercial banks listed in Indonesia 

Stock Exchange (IDX) period 2011-2015. The data used are secondary data in the 

form of company annual report and sample selection by using purposive sampling 

method. The samples taken in this study that amounted to 15 Commercial Banks. 

The analysis used in this research is multiple linear regression analysis using 

SPSS version 20.0. 

The results showed that DER, PDN affects the ROA while CAR, LDR, and 

NPL does not affect the ROA at Commercial Banks listed on Indonesia Stock 

Exchange Period 2011-2015. 

Keywords: Commercial Bank, CAR, LDR, NPL, DER, PDN, ROA 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu bentuk badan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa keuangan. Dahulunya bank tidak atau belum sepopuler bentuk badan 

usaha lainnya, namun pada zaman sekarang bank menjadi lahan bagi para investor 

atau pemilik modal dalam menjalankan usahanya. Bank termasuk dalam kategori 

perusahaan karena kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari mencari laba. 

Pencapaian laba yang meningkat merupakan tolak ukur penilaian keberhasilan dan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Apalagi sekarang bank sudah  berstatus 

go public dimana pemegang saham atau pemilik perusahaan tidak hanya terbatas 

pada orang - orang tertentu saja. Kondisi keuangan bank sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan bank tersebut. 

Tujuan utama perbankan hampir sama dengan tujuan perusahaan, yaitu 

untuk memperoleh laba (profitabilitas) yang optimal. Profitabilitas juga dapat 

dijadikan ukuran bagi kinerja perbankan, profitabilitas yang di raih suatu bank 

menunjukan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu.  

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator untuk 

mengukur kinerja profitabilitas bank dapat menggunakan ROA (Return on Assets) 

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan 

yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Return on equity atau 

profitabilitas adalah suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia 

bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam 
perusahaan.  

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan 

usaha bisnis dan menampung rIsiko kerugian, semakin tinggi CAR (kecukupan 

modal) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung rIsiko 

dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai 

ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan 

yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi profitabilitas (Kuncoro dan Suhardjono , 2011).  

Aspek likuiditas juga berpengaruh terhadap tingkat kecukupan modal yang 

tersedia. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, bank 

dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat 

mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Menurut Sudirman (2013) rasio 

likuiditas yang umum digunakan dalam dunia perbankan diukur melalui Loan to 

Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan pengukuran terhadap seluruh kredit yang 

diberikan dengan dana pihak ketiga sebagai upaya penilaian terhadap kinerja 

bank. 

Asset Quality atau Kualitas Aktiva Produktif (KAP) merupakan salah satu 

faktor penentu kesehatan Bank. Penghimpunan dana dari masyarakat 



 

 

dimaksudkan untuk dijadikan leading perolehan pendapatan, yaitu dengan jalan 

menambahkan dana tersebut ke dalam aktiva produktif. Yang termasuk aktiva 

produktif pada bank konvensional adalah penyaluran kredit, surat-surat berharga, 

penyertaan kredit dan penanaman lainnya (Sudirman, 2013). Aktiva produktif 

merupakan kunci utama pendapatan bank, maka pengelolaan yang baik 

merupakan hal yang sangat mutlak harus dilakukan untuk menjaga KAP.  

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan 

hutang (leverage) terhadap total sharehoder’s equity yang dimiliki perusahaan. 

Secara matematis DER adalah perbandingan antara total hutang atau total debts 

dengan total sharehoder’s equity. 

 Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Esensi dari penerapan manajemen 

risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi untuk kepentingan proses 

pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali dan aman. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil tema dalam penulisan 

skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Asset Quality, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Manajemen Risiko terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

1.2 Batasan Masalah  

Agar penulisan dan pembahasan skripsi ini tidak luas dan keluar dari tema 

yang telah ditentukan maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan teori hanya pada Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Asset Quality, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Manajemen Risiko 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan lengkap 

Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menerbitkan pada 

periode penelitian.  

3. Bank yang menjadi sampel adalah perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan dalam mata uang rupiah 

4. Bank yang memiliki data – data yang lengkap untuk penelitian ini 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

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

Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015? 

2. Apakah Loan to Deposit (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015? 



 

 

4. Apakah Asset Quality berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Pada 

Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015? 

5. Apakah Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015? 

6. Apakah Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Asset 

Quality, Debt to Equity Ratio dan Manajemen Risiko terhadap Return On 

Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015? 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tunjuan dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Return 

On Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015 

2. Untuk mengetahui  pengaruh Loan to Deposit (LDR) terhadap Return On 

Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 

Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015 

4. Untuk mengetahui pengaruh Asset Quality  terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 

5. Untuk mengetahui pengaruh Manajemen Risiko terhadap Return On Asset 

(ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 

6. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Asset Quality, Debt to Equity Ratio dan Manajemen 

Risiko terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

Peneliti ini mempunyai  kegunaan atau manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang diharapkan untuk 

mempertajam daya pikir ilmiah peneliti dalam penggunaan analisis rasio 

keuangan dalam memprediksi Return On Asset (ROA). 

2. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan 

variabel-variabel penelitian ini untuk membantu meningkatkan nilai 

perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, 

memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan 

datang. 

 

3. Bagi Pembaca atau Penelitian lain  

Berguna untuk dijadikan bahan referensi atau pun untuk sebagai data 

pembanding sesuai bidang yang akan diteliti oleh peneliti lain. 

 



 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, batasan   

masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang berkaitan dengan 

pembahasan      penelitian,Penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran 

penelitian dan Perumusan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

    Dalam bab ini diuraikan mengenai prosedur atau cara menjawab         

    permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dengan menggunakan    

    langkah-langkah sistematis. Metode  yang digunakan adalah metode   

    analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji 

    asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini di uraikan mengenai analisis data dan interpretasi hasil  

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.       

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan  lampiran-lampiran. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Bank 

2.1.1 Definisi Bank 

 Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

yang dimaksud dengan 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 rakyat banyak.  

 Menurut Abdullah (2005), bank merupakan bagian dari lembaga keuangan 

yang berfungsi sebagai intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat 

yang berkekurangan dana. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 31 tentang perbankan juga mendefenisikan bank sebagai suatu 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 



 

 

2.1.2 Jenis Bank 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank yang 

diakui secara resmi terdiri atas (Kasmir, 2014) : 

a. Bank Umum 

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.1.3 Kegiatan Perbankan 

Kegiatan bank di Indonesia terutama Bank Umum adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) 

Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara 

membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito. 

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending) 

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah disimpan 

melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman (lanable fund) bagi bank konvensional atau pembiayaan 

bagi bank syariah, serta penempatan pada bank lain maupun pada kantor 

pusat. 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) 

Jasa - jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa - 

jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan 

menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung 

maupun tidak langsung terhadap penyimpanan dana dan penyaluran kredit. 

2.1.4 Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai: 

a. Agent of trust, artinya bank sebagai lembaga yang landasannya adalah 

kepercayaan (trust). 

b. Agent of development, artinya bank sebagai lembaga yang memobilisasi dana 

untuk pembangunan ekonomi. 

c. Agent of services, artinya bank sebagai lembaga yang juga memberikan 

penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat, di samping melakukan 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. 

2.1.5 Kegiatan Perbankan 

Kegiatan bank di Indonesia terutama Bank Umum adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) 

Menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara 

membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan 

deposito. 



 

 

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat (lending) 

Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah disimpan 

melalui simpanan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman (lanable fund) bagi bank konvensional atau pembiayaan 

bagi bank syariah, serta penempatan pada bank lain maupun pada kantor 

pusat. 

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) 

Jasa - jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa - jasa 

ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun 

dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung terhadap penyimpanan dana dan penyaluran kredit. 

2.2 Return On Asset (ROA) 

2.2.1 Pengertian Return on Assets (ROA) 

 Return On Asset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding 

terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini 

menunjukan berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai 

aktivanya. Analisis Return On assets atau sering diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur perkembangan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian diproyeksikan ke masa 

mendatang untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-

masa mendatang. Berikut ini merupakan pengertian Return On Asset dari 

beberapa ahli: 

    Menurut Simamora dalam bukunya Akuntansi Basis Pengambilan  

 Definisi Return On Asset (ROA) “ yaitu rasio antara Net Income After Tax 

terhadap aset secara keseluruhan menunjukan ukuran produktivitas aktiva dalam 

memberikan pengembalian pada penanaman modal”.(Sawir, 2009) 

 Menurut Prihadi (2008:68), ROA merupakan pengukuran tingkat laba 

terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. ROA dapat 

diartikan dengan dua cara, yaitu: 

a. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk 

memperoleh laba. 

b. Mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan 

investor. 

   Menurut Prastowo dan Juliaty (2008:91), ROA digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk 

memperoleh laba. Rasio ini juga untuk mengukur tingkat kembalian investasi 

yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) 

yang dimilikinya. 

    Dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Return On Asset merupakan rasio imbalan aktiva dipakai untuk mengevaluasi 

apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (reasobable return) 

dari asset yang dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya 

didefinisikan sebagai laba bersih (Operating income). Rasio ini merupakan ukuran 

yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah 

memakai dananya, tanpa memperhatikan besarnya relatif sumber dana tersebut. 



 

 

Return On Asset kerap kali dipakai oleh manajemen puncak untuk mengevaluasi 

unit-unit bisnis di dalam suatu perusahaan multi divisional. 

 Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROA digunakan untuk 

melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Semakin tinggi 

rasio ini, semakin baik suatu perusahaan. Sebaliknya rasio yang rendah 

menunjukkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 

a. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi dalam 

hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan aktiva 

tersebut.  

b. Merupakan cermin rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan 

ongkos-ongkos yang diperlukan.  

c. Adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembelian maupun pemasaran.  

d. Adanya kegiatan ekonomi yang menurun  

 Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA 

adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA 

yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula.  

2.2.2 Perhitungan Return on Assets 

   Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva 

(ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk 

pemegang saham biasa dengan total aktiva. 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005:78), rasio return on asset ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

setiap satu rupiah aset yang digunakan. 

  Return on Asset = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

 

2.3 Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Capital Adequancy Ratio yaitu rasio kecukupan modal merupakan rasio 

antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR 

merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan 

sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity bank yang 

tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Nusantara, 

2009:14). 

CAR merupakan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang 

harusdimiliki oleh bank. CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengacu 

pada ketentuan standar internasional yang dikeluarkan oleh Banking for 

International Settlement (BIS) (Riyadi, 2006:161). Secara matematis CAR dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =
MODAL SENDIRI

ATMR
  𝑋 100% 



 

 

Dimana modal sendiri adalah Modal inti ditambah modal pelengkap. Dan 

ATMR merupakan Neraca aktiva ditambah neraca administrasi. 

 

2.4 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Loan to Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata 

lain seberapa jauh pemberian kredit  kepada nasabah kredit dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik 

kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberi kredit.   

 𝐿𝐷𝑅/𝐿𝐹𝑅 =
Jumlah Kredit Yang Diberikan

Total Dana Pihak Ketiga+Surat Berharga
 𝑥 100% 

2.5    Asset Quality  
  Aset adalah suatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat 

ekonomi lainnya. Berdasarkan Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia 

No.26/22/KEP DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif, disebutkan bahwa penanaman dana 

bank pada aktiva produktif wajib sesuai dengan prinsip penanaman dana dan 

kesiapan bank dalam menanggung kemungkinan timbulnya risiko kerugian dalam 

penanaman dana tersebut.  

Semakin tinggi NPL maka modal yang tersedia di bank semakin menipis. 

Karena meningkatnya jumlah kredit yang macet tentu saja akan mempengaruhi 

jumlah modal yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional bank. Kredit 

macet membuat berkurangnya pendapatan yang akan diterima oleh bank sehinga 

bank akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya. Semakin sering terjadi kemacetan maka modal bank lama 

kelamaan akan terkikis dan habis. 

Kualitas asset dapat diukur dengan Non Profit Loan (NPL). NPL diukur 

dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang 

diberikan. Menurut Dian (2011) secara sederhana NPL dapat dirumuskan dengan:  

 

𝑁𝑃𝐿 =
Kredit kurang lancar + Kredit diragukan + kredit Macet

Total Kredit Yang Diberikan
 

2.6 Debt to Equity Ratio  

  

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur tingkat penggunaan 

hutang (leverage) terhadap total sharehoder’s equity yang dimiliki perusahaan. 

Secara matematis DER adalah perbandingan antara total hutang atau total debts 

dengan total sharehoder’s equity. Menurut Brigham & Houston (2006), sebuah 

perusahaan yang menggunakan pendanaan melalui utang, memiliki tiga implikasi 

penting : 

1) Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat  

mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan 

sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. 

2) Kreditur akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri 

sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari 



 

 

jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil 

risiko yang harus dihadapi oleh kreditur. 

3) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan 

dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka 

pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit 

(leverage).  

Dalam kondisi perekonomian normal, perusahaan-perusahaan yang 

memiliki rasio utang relatif tinggi akan memiliki ekspektasi pengembalian yang 

juga lebih tinggi, namun di masa resesi, di mana penjualan merosot tajam, laba 

yang dihasilkan tidak cukup untuk menutup bunga pinjaman, kas akan menyusut 

dan kemungkinan perusahaan perlu mendapatkan tambahan dana. Karena 

beroperasi dalam keadaan rugi, perusahaan akan kesulitan menjual sahamnya, di 

sisi lain para kreditur akan meningkatkan tingkat suku bunga karena 

meningkatnya risiko kerugian. Secara matematis rasio ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

Total Modal
  

2.7 Manajemen Risiko 

Menurut Sofyan (2005), menyatakan bahwa Manajeman Risiko diartikan 

sebagai usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara professional dan 

rasional agar tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan teori-teori risiko, dapat dikatakan bahwa risiko mempunyai 

pengaruh pada kinerja keuangan / profitabilitas (ROA). Apabila risiko naik maka 

akan terjadi kerugian, dengan kata lain tingkat profitabilitas (ROA) mengalami 

penurunan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Risiko mempunyai pengaruh 

negatif terhadap ROA. 

 

2.7.1 Jenis – Jenis Manajemen Risiko 

Menurut Sofyan, kelompok manajemen risiko sistematis dapat dibedakan 

menjadi sebagai berikut: 

1. Manajemen Risiko Likuiditas 

     Likuiditas diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi neraca 

yang terduga dan tak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan. 

Likuiditas menggambarkan kemampuan bank untuk mengakomodasi penarikan 

deposit dan kewajiban lain secara efisien dan untuk menutup peningkatan dana 
dalam pinjaman serta portofolio investasi (Van Greuning dan Bratanovic, 2009).  

2. Manajemen Risiko Kredit 

Menurut Tampubolon (2004:24) Risiko kredit adalah risiko yang timbul 

sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Risiko ini dapat 

timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang 

buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau 

seluruh isi perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sementara 

itu definisi lain menjelaskan risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat 

tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman 

maupun bunga kredit, yang berakibat hilangnya aset serta turunnya laba bank 

tersebut (Juli dkk, 2004, hal 64).  



 

 

3. Manajemen Risiko Pasar 

Menurut Van Greuning dan Sonja Brajovic (2009) risiko pasar adalah  

risiko dari suatu entitas yang mungkin mengalami kerugian sebagai akibat dari 

fluktuasi pergerakan harga pasar, karena perubahan harga (volatilitas) 

instrumeninstrumen pendapatan tetap, instrumen-instrumen ekuitas, komoditas, 

kurs mata uang, dan kontrak-kontrak di luar neraca terkait.  

Dalam penelitian ini peneliti mengukur manajemen risiko dengan 

menggunakan manajemen risiko pasar, dengan rumus : 

𝑃𝐷𝑁 =
(Akv + Rek. Adm Ativa) − (𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝑅𝑒𝑘. 𝐴𝑑𝑚 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎)

Modal Bank
 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Table 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

NO Peneliti (Tahun) Variabel Hasil 

1 Hutagalung, 

Djumaahir dan 

Ratnawati (2013) 

Variable Dependent: 

Kinerja bank (Return 

on Assets) 

Variable independent: 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing 

Loan (NPL), Net 

Interest Margin (NIM), 

Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), 

dan Loan Deposit Ratio 

(LDR) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variable NPL, NIM dan 

BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, 

sedangkan variable CAR 

dan LDR berpengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA. 

Hal ini disebabkan Bank 

umum pada saat itu belum 

memanfaatkan secara 

optimal potensi modal 

yang dimiliki, namun 

karena tingkat kecukupan 

modal dapat dikatakan 

tinggi, maka CAR tidak 

perpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

2 Miadalyni dan 

Dewi (2013) 

Variable Dependent 

Profitabilitas (Return 

on Assets) 

Variable independent: 

 Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Loan to Asset 

Ratio (LAR), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), 

dan kualitas aktiva 

produktif (KAP) 

  

 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa loan 

to deposit ratio (LDR), 

loan to asset ratio (LAR), 

capital adequacy ratio 

(CAR), dan kualitas aktiva 

produktif secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas 

(ROA). Secara parsial loan 

to deposit ratio (LDR) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return 



 

 

On Assets, sedangkan loan 

to asset, capital adequacy 

ratio dan kualitas aktiva 

produktif berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap ROA. 

3 Karunia (2013) Variabel Dependent:  

Profitabilitas (ROA) 

Variable independent: 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Assets Quality, 

Liqudity 

Dari hasil penelitian 

dengan menggunakan 

metode Least Square 

menunjukan bahwa 

Liquidity (Dana Pihak 

Ketiga) berpengaruh 

posisitif signifikan 

terhadap ROA, sedangkan 

CAR dan Asset Quality 

terbukti berpengaruh 

secara negatif terhadap 

ROA 

4 Dewi, Cipta dan 

Kirya (2015) 

 

Variable dependent : 

Profitabilitas (ROA) 

Variabel independent: 

Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Loan to Asset 

Ratio (LAR), Debt to 

Equity Ratio (DER) dan 

Current Ratio (CR) 

  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LDR, 

LAR, DER, CR 

berpengaruh secara 

simultan terhadap ROA, 

sedangkan secara parsial 

LDR dan LAR 

berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap ROA, 

sementara DER dan CR 

memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

ROA. 

5 Ibadil (2013) Variable Dependent:  

Kinerja Keuangan 

(ROA) 

Variable independent: 

NPL (Non 

Performing Loan), NIM 

(Net Interest Margin), 

LDR (Loan to Deposit 

Ratio) 

BOPO, CAR (Capital 

Adequacy Ratio), PDN 

(Posisi Devisa Netto), 

dan Good Corporate 

Governance 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel NPL , NIM , CAR 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat 

kinerja keuangan 

perbankan (ROA) tapi 

LDR , PDN , dan GCG 

tidak berpengaruh 

signifikan pada tingkat 

kinerja keuangan 

perbankan ( ROA ) .  



 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika berjalannya sebuah penelitian. Pada penelitian ini model kerangka 

pemikirannya adalah sebagi berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan: 

: Hubungan secara parsial antara variable independent   

dengan     variable dependent 

: Hubungan secara simultan antara variaiabel independent    

dengan variable dependent 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Capital Adequancy Ratio (CAR) biasa disebut rasio kecukupan modal, 

yang berarti bahwa jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko 

kerugian yang timbul dari penanaman aktiva-aktiva yang mengandung risiko serta 

membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Seluruh bank yang ada di 

Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari 

Manajemen Risiko 

X5 

Asset Quality 

X4 

Capital Adequancy Ratio (CAR) 

X1 

Loan to Deposit (LDR) 

X2 

Dept To Equty Ratio (DER) 

X3 

Return On Asset (ROA) 

Y 



 

 

ATMR. Semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) maka keuntungan bank 

juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka 

semakin besar keuntungan yang diperoleh bank.  

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank 

lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Miadalyni dan Dewi (2013), CAR berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Dari uraian tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H1.  Capital Adequancy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015 

 

2.10.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) mencerminkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan kata 

lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik 

kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit yang 

diberikan dengan total dana pihak ketiga.  

Semakin tinggi nilai rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar 

(Miadalyni dan Dewi, 2013), sebaliknya semakin rendah rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit 

sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Jika rasio berada 

pada standar yang ditetapkan bank Indonesia, maka laba akan meningkat (dengan 

asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif). Meningkatnya laba, 

maka Return On Asset (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan 

komponen yang membentuk Return On Asset (ROA). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan Hutagalung, Djumahir dan Rantawati (2013) 

mengatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap ROA. 

Dari pengembangan hipotesis diatas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H2.  Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA) Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015 

 

2.10.3 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On Asset (ROA) 

Kebijakan pendanaan yang tercermin dalam debt to equity ratio (DER) 

sangat mempengaruhi pencapaian laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi 

DER akan mempengaruhi besarnya laba (return on asset) yang dicapai oleh 

perusahaan. Jika biaya hutang yang tercermin dalam biaya pinjaman lebih besar 

daripada biaya modal sendiri, maka rata-rata biaya modal (weighted average cost 



 

 

of capital) akan semakin besar sehingga return on asset (ROA) akan semakin 

kecil, demikian sebaliknya.  

Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar kepercayaan dari pihak 

luar, hal ini sangat memungkinkan meningkatkan kinerja perusahaan, karena 

dengan modal yang besar maka kesempatan untuk meraih tingkat keuntungan juga 

besar. Dengan demikian pengaruh DER terhadap ROA adalah positif. Hal tersebut 

didukung oleh pecking order theory yang menetapkan suatu urutan keputusan 

pendanaan dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan 

laba ditahan, kemudian hutang, dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan 

terakhir (Brigham dan Houston, 2008).  

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat hipotesis dalam penelitian ini 

adalha sebagai berikut: 

H3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 

 

2.10.4 Pengaruh Asset Quality (ASSETS) terhadap Return On Asset (ROA) 

Asset quality merupakan salah satu faktor penentu kesehatan Bank. Asset 

Quality sangat berperan dalam memperoleh tingkat pendapatan bagi Bank. 

Penghimpunan dana dari masyarakat dimaksudkan untuk dijadikan leading 

perolehan pendapatan, yaitu dengan jalan menambahkan dana tersebut ke dalam 

aktiva produktif. Yang termasuk aktiva produktif pada bank konvensional adalah 

penyaluran kredit, surat-surat berharga, penyertaan kredit dan penanaman lainnya 

(Sudirman, 2009:119).  

Aktiva produktif merupakan kunci utama pendapatan bank, maka 

pengelolaan yang baik merupakan hal yang sangat mutlak harus dilakukan untuk 

menjaga kualitas Asset. Penelitian yang dilakukan oleh Ibadil (2013) yang 

mengukur Quality Asset dengan NPL menemukan bahwa Non Performing Loan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Dari pernyataan 

tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H4. Asset Quality (ASSETS) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. 

2.10.5 Pengaruh Manajement Risiko (PDN) berpengaruh terhadap Return 

On Asset (ROA) 

Pada penelitian ini Menejemen Risiko diukur dengan manajemen risiko 

pasar. Skala ukur manajemen risiko pasar dengan menggunakan PDN. PDN 

digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing karena dalam 

manajemen valuta asing fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi 

keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta 

asing dalam posisi yang terkendali. PDN didapat dari selisih bersih antara aktiva 

dan pasiva valas setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya 

terhadap modal bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).  

Berdasarkan uraian yang disampaikan Kuncoro dan Suhardjono di atas 

dikatakan bahwa PDN dapat digunakan sebagai pengendali fluktuasi perubahan 

kurs, dalam hal ini mencegah terjadinya peningkatan risiko pasar. Hal ini berarti 

jika rasio PDN semakin tinggi maka dapat meminimalisir terjadinya risiko, 

sehingga dapat meningkatkan tingkat ROA. Keterangan diatas bertolak belakang 



 

 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Ibadil 2013 menghasilkan bahwa 

Manajemen risiko yang diukur dengan Posisi Devisa Netto (PDN) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Maka dapat dibuat hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H5. Manajemen Risiko (PDN)  berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

2.10.6 Pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Assets Quality, Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen 

Risiko (PDN) terhadap Return On Assets (ROA)  

Berdasarkan penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah dijelaskan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H6. Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Assets 

Quality, Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen Risiko (PDN) 

berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) 

   

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

    Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan data-data kuantitatif. Data kuantitatif  disebut sebagai data berupa 

angka dalam arti sebenarnya. Ada dua jenis data kuantitatif diantaranya adalah 

data interval dan data rasio (Santoso,2012). Penelitian kuantitatif meliputi 

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status terakhir dari subjek penelitian.  

 

3.2 Jenis Data 

    Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang meliputi laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan yang diambil dari 

data base Bursa Efek Indonesia, data selama tahun 2011 sampai 2015 yang 

meliputi laporan laba rugi dan neraca. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain adalah dengan melakukan 

dokumentasi dimana penulis mencari data langsung dari catatan-catatan atau 

laporan keuangan yang ada pada BEI. Data sekunder yang diambil dari BEI ini 

terdiri dari laporan laba rugi dan neraca setiap bank yang terdaftar dan sesuai 

dengan kriteria pemilihan sampel. 

 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

    Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang 

telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Total populasi sebanyak 32 bank.  

 

 



 

 

3.4.2 Sampel 

    Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu 

populasi, (Santoso, 2012). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, dimana sampel perusahaan dipilih berdasarkan pada 

kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah 

sebagai berikut: 

1. Bank  yang telah menerbitkan laporan keuangan lengkap periode 2011 - 

2015 

2. Bank  yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata 

uang rupiah. 

3. Bank yang memiliki data – data yang lengkap untuk penelitian ini 

4. Bank yang memperoleh laba selama periode penelitian 

 

Berdasaan proses pengambilan sampel diatas maka bank yang termasuk 

dalam keempat kreteria tersebut sebanyak 15 bank. Maka sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 100 sampel yang terdiri dari laporan keuangan 4 tahun (2011 – 

2015). 

3.4.3 Variabel Penelitian 

 Pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu satu variabel dependen 

(Y) yaitu Return On Asset (ROA) dan lima variabel Independent (X) yaitu Capital 

Adequancy Ratio (CAR) (X1), Loan to Deposit (LDR) (X2), Asset Quality 

(ASSETS) (X3) Debt to Equity Ratio (DER) (X4) dan Manajemen Risiko  (X5). 

1. Variabel Dependent (Y) 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Return On Assets (ROA). 

Return On Aset merupakan rasio antar laba bersih yang berbanding terbalik 

dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rasio ini menunjukan 

berapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan diukur dari nilai 

aktivanya. Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total 

aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia 

untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva, dengan rumus : 

Return on Asset = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

2. Variabel Independent (X) 

a. Capital Adequancy Ratio (X1)   

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha dan menampungrisiko kerugian dana yang 

diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. 

CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan standar 

internasional yang dikeluarkan oleh Banking for International Settlement 

(BIS) (Riyadi, 2006:161). Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =
MODAL SENDIRI

ATMR
  𝑋 100% 

b. Loan to Deposit (LDR) (X2) 



 

 

Loan to Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015 tanggal 25 Juni 

2015, Loan to Deposit Ratio (LDR) telah berubah nama menjadi Loan to 

Funding Ratio (LFR) yang dapat dihitung dengan formula : 

𝐿𝐷𝑅/𝐿𝐹𝑅 =
Jumlah Kredit Yang Diberikan

Total Dana Pihak Ketiga + Surat Berharga
 𝑥 100% 

c. Asset Quality (X3)  

Kualitas  aset adalah semua aktiva total yang dimiliki bank dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan yang diharapkan. Rasio ini menunjukkan 

kualitas aktiva kredit yang jika kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan 

dan macet dari total kredit secara ke seluruhan maka bank tersebut 

menghadapi kredit bermasalah. Kualitas asset dapat diukur dengan Non 

Performing Loan (NPL). NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit 

bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. 

𝑁𝑃𝐿 =
Kredit kurang lancar + Kredit diragukan + kredit Macet

Total Kredit Yang Diberikan
 

d. Debt to Equity Ratio (X4)  

Debt  To Equity Ratio digunakan oleh suatu perusahaan bukan hanya untuk 

membiayai aktiva, modal serta menanggung beban tetap melainkan juga 

untuk memperbesar penghasilan. 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

Total Modal
  

e. Manajemen Risiko  (X5). 

Manajemen risiko pada penelitian ini diukur dengan menggunakan risiko 

pasar yang diukur dengan Posisi Devisa Netto / PDN. PDN digunakan untuk 

mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing karena dalam manajemen 

valuta asing fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi keseluruhan 

masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta asing 

dalam posisi yang terkendali. 

𝑃𝐷𝑁 =
(Akv + Rek. Adm Ativa) − (𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝑅𝑒𝑘. 𝐴𝑑𝑚 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎)

Modal Bank
 

3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah penarikan batas yang lebih menjelaskan 

ciri – ciri  spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep, tujuannya agar 

peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang 

sudah didefinisikan konsepnya (Singgih.S:19). 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi 

Operasional 

Skala Pengukuran 

Capital 

Adequancy 

Perbandingan 

antara Modal 

 



 

 

Ratio /CAR 

(X1) 

sendiri dengan 

ATMR  
𝐶𝐴𝑅 =

MODAL SENDIRI

ATMR
  𝑋 100% 

Loan to 

Deposit 

Ratio /LDR 

(X2) 

 

Perbandingan 

angtara jumlah 

ktredit yang 

diberikan 

dengan total 

total dana yang 

dimiliki 

𝐿𝐷𝑅/𝐿𝐹𝑅

=
Jumlah Kredit Yang Diberikan

Total Dana Pihak Ketiga + Surat Berharga
 𝑥 100% 

Asset 

Quality 

(ASSETS) 

(X3) 

 Aset adalah 

suatu yang 

mampu 

menimbulkan 

aliran kas 

positif atau 

manfaat 

ekonomi 

√lainnya. 

  

𝑁𝑃𝐿

=
Kredit kurang lancar + Kredit diragukan + kredi Macet

Total Kredit Yang Diberikan
 

Debt to 

Equity 

Ratio/DER 

(X4) 

DER adalah 

perbandingan 

antara total 

utang dengan 

modal 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

Total Modal
 

Manajemen 

Risiko (X5) 

PDN digunakan 

untuk 

mengendalikan 

posisi 

pengelolaan 

valuta asing 

𝑃𝐷𝑁

=
(Akv + Rek. Adm Ativa) − (𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝑅𝑒𝑘. 𝐴𝑑𝑚 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎)

Modal Bank
 

ROA (Y) ROA 

merupakan 

pengukuran 

tingkat laba 

terhadap aset 

yang digunakan 

dalam 

menghasilkan 

laba tersebut 

 

ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

  

 

3.5  Metode Analisis Data 

        Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS versi 20.0. Model analisis regresi  linier berganda 

adalah alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel 

bebas (independent) terhadap satu variabel terikat atau tidak bebas (dependent). 

Sebelum melakukan regresi linier berganda, teknik pengujian yang terlebih dahulu 

harus dilakukan adalah uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik 



 

 

yang dilakukan terdiri dari empat yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

    Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk 

menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel (Hasan, 

2010:185). Pada  analisis ini, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang 

terdiri dari rata-rata deviasi standar, minimum dan maksimum. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

       Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam bentuk 

distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi  normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik 

(Ghozali, 2006). Untuk menguji apakah distribusi dari data residualnya 

normal atau tidak, dapat dilakukan dengan 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 

Jika sig < 0.05, maka H0 ditolak 

Jika sig ≥ 0.05, maka H0 tidak dapat ditolak 

2. Uji Multikolinearitas 

         Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantar variabel bebas. Jika variabel 

independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.  

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi 

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF dan tolerance. Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF < 10 maka model  

regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengujian dengan melihat grafik plot.  

4 Uji Autokorelasi 

       Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini asumsi autokorelasi diuji 

dengan uji Durbin-Watson  (DW test) yang digunakan untuk autokorelasi tingkat 



 

 

satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak 

ada lagi diantara variabel independen. 

   Menurut Trihendradi (2009:213) uji autokorelasi dilakukan dengan 

pengujian Durbin Watson (DW) sebagai berikut : 

1. 1,65 < DW < 2,35 tidak terjadi autokorelasi 

2. 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 tidak dapat disimpulkan 

3. DW < 1,21 atau DW > 2,79 terjadi autokorelasi  

 

3.6.3 Uji Regresi Linier Berganda 

  Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah model umum regresi linier berganda (Multiple Regression). Model analisis 

ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel independent atau lebih terhadap variabel dependent. 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

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

Keterangan : Y  = Variabel ROA 

 a  = Konstanta 

b1,b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi  

X1  = CAR 

X2  = LDR/LFR 

X3  = DER 

X4  = Assets Quality 

X5  = Manajemen Risiko 

e  = Standar Eror 

3.6.3 Uji Hipotesis  

1. Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2006:84), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji antara variabel independen dengan 

variabel depanden secara individu, 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-1), 

dimana n adalah jumlah pengamatan (ukuran sampel) dan k adalah jumlah  

variabel. Dan pengaruh secara parsial dapat dilihat dari dan melihat nilai 

signifikansinya. 

Formulasi hipotesis: 

H0  Variabel Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to  Deposit Ratio (LDR), 

Asset Quality (ASSETS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen 

Risiko tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) 

Pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015? 

Ha : Variabel Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Asset Quality (ASSETS), Debt to Equity Ratio (DER) dan Manajemen 

Risiko berpengaruh secara parsial terhadap Return On Asset (ROA) Pada 

Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015? 



 

 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka Ha  ditolak atau H0 diterima. Jika t-hitung > t-

tabel, maka Ha  diterima atau H0 ditolak. 

2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  ditolak atau H0 diterima. Jika 

probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima atau H0 ditolak. 

2. Uji F (Uji Simultan) 

    Menurut Ghozali (2006:84), Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap F = varibel dependen atau 

terikat.Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequancy 

Ratio/CAR (X1), Loan to Deposit Ratio /LDR (X2), Asset Quality/ASSETS (X3), 

Debt To Equity Ratio/DER (X4) dan Manajemen Risiko (X5) berpengaruh secara 

simultan terhadap Return On Asset (ROA). 

Menurut Suliyanto (2011:61-62), untuk melakukan pengujian hipotesis ini 

dilakukan uji F, dengan membandingkan dengan F-tabel, dengan level of 

confidance 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), dimana n 

adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya variabel. Dan pengaruh secara 

simultan dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya.  

Formulasi hipotesis: 

H0: Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Asset 

Quality (ASSETS), Debt to Equity Ratio dan Manajemen Risiko  

berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank 

Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

Ha: Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to  Deposit Ratio (LDR), Asset 

Quality (ASSETS), Debt to Equity Ratio dan Manajemen Risiko tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank 

Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka H0  ditolak atau Ha diterima. Jika F-hitung > F-

tabel, maka H0  diterima atau Ha ditolak.. 

2. Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha  ditolak atau H0 diterima. Jika 

probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha  diterima atau H0 ditolak. 

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Suliyanto (2011:55), koefisien determinasi merupakan besarnya 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi 

koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya. Koefisien 

Determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi dimana setiap penambahan satu variabel bebas 

dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai R2 meskipun 

variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang sig terhadap 

variabel tergantungnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, maka digunakan 

koefisien Determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square (R2), Suliyanto 

(2011:59). 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Asset Quality yang diukur 

dengan Non Performing Loan (NPL), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Manajemen Resiko yang diukur dengan Resiko Pasar yaitu Posisi Devisa Neto 

(PDN) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek melalui website resmi Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). Dalam penelitian ini, metode pengambilan 

sampel yang digunakan peneliti adalah metode purposive sampling. Berdasarkan 

metode pengambilan sampel ini, maka diperoleh sebanyak 15 perusahaan (bank) 

sampel, sehingga dalam 5 tahun penelitian diperoleh 75 data pengamatan yang 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

4.2 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang 

data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. 

Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan 

(NPL), Debt to Equity Ratio (DER), dan Posisi Devisa Neto (PDN) sebagai 

variabel independen, serta Return On Asset (ROA) sebagai variabel dependen. 

Data sampel kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 21.0 dengan 

tujuan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, adapun hasil olahan data SPSS 

dalam bentuk deskriptif statistik akan menampilkan karakteristik sampel yang 

digunakan didalam penelitian antara lain meliputi: jumlah sampel (N), rata-rata 

sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi (σ)  

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dalam penelitian ini 

sebanyak 75 data. Mean atau rata-rata return on assets (ROA) sebesar 0,0146. 

Return on assets (ROA)  terendah (minimum) adalah 0,00 dan return on assets 

(ROA)  tertinggi (maximum) 0,03. Dari data di atas dapat diketahui bahwa return 

on assets (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2011 sampai 

dengan 2015, secara umum harga saham bank-bank yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini mengalami peningkatan. Standar deviasi return on assets (ROA) 

sebesar 0,00785% yang lebih kecil dari nilai mean return on assets (ROA) sebesar 

0,0146%. Return saham memiliki sebaran yang kecil, karena standar deviasi lebih 

kecil dari nilai mean-nya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada 

variabel Return saham cukup bagus.  



 

 

Nilai rata-rata (mean) Capital adequancy ratio (CAR) sebesar 16,8432% 

menunjukkan nilai rata-rata Capital adequancy ratio (CAR) selama periode 

penelitian yakni tahun 2011-2015. Nilai maximum sebesar 25,57% dan minimum 

sebesar 11,83%. Standar deviasi Capital adequancy ratio (CAR) sebesar 

2,82077% lebih kecil jika dibandingkan nilai mean-nya sebesar 16,8432%. 

Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil dari meannya 

maka data yang digunakan dalam variabel Capital adequancy ratio (CAR) 

mempunyai sebaran yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan merupakan data yang bagus.  

Nilai rata-rata (mean) Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 88,9147% 

menunjukkan bahwa tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) selama tahun 2011 

sampai dengan 2015 mengalami peningkatan, dengan nilai maximum sebesar 

215,45% dan minimum sebesar 53,02%. Standar deviasi Loan to Deposit Ratio 

(LDR) sebesar 18,78578% lebih kecil jika dibandingkan nilai meannya sebesar 

88,9147%. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang lebih kecil dari 

meannya maka data yang digunakan dalam variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 

mempunyai sebaran yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan merupakan data yang bagus. 

Nilai rata-rata (mean) Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,3273%, 

dengan nilai maximum sebesar 3,33% dan minimum sebesar 0,0017%. Standar 

deviasi Non Performing Loan (NPL) sebesar 0,89016% lebih kecil jika 

dibandingkan nilai meannya sebesar 1,3273%. Dengan melihat besarnya nilai 

standar deviasi yang lebih kecil dari meannya maka data yang digunakan dalam 

variabel Non Performing Loan (NPL) mempunyai sebaran yang kecil. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang bagus. 

Variabel Debt Equity Ratio (DER) memiliki nilai terkecil (minimum) 

sebesar 0,87 dan terbesar (maximum) adalah 15,62. Rata-rata (mean) dari Debt 

Equity Ratio (DER) adalah 7,9497 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,56902. 

Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel Debt Equity Ratio (DER) 

memiliki sebaran yang kecil, karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-

nya. Dengan demikian dapat disimpulkan data pada variabel Debt Equity Ratio 

(DER) cukup bagus.  

Nilai rata-rata (mean) Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 3,6729%, dengan 

nilai maximum sebesar 13,42% dan minimum sebesar 0,18%. Standar deviasi 

Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 3,34826% lebih kecil jika dibandingkan nilai 

meannya sebesar 3,6729%. Dengan melihat besarnya nilai standar deviasi yang 

lebih kecil dari meannya maka data yang digunakan dalam variabel Posisi Devisa 

Neto (PDN) mempunyai sebaran yang kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan merupakan data yang bagus. 

 

 



 

 

4.3 Proses dan Hasil analisis Data  

4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik  

Sampel hasil perhitungan rata-rata rasio keuangan selama 5 (lima) tahun, 

maka sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: normalitas 

data, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang dilakukan 

sebagai berikut:  

4.3.1.1 Normalitas Data  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

1. Hasil uji normalitas secara statistik dengan melihat tabel Kolomogrov-

Smirnov menggunakan bantuan SPSS versi 21.0. Berdasarkan hasil uji 

normalitas dapat diketahui nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,928 dengan 

signifikansi sebesar 0,356. Nilai Sig = 0,356 > α = 0,05 mempunyai arti 

bahwa data berdistribusi normal. 

2. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis grafik histogram dan p-p plot. 

dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram (Uji Normalitas) 

 

Gambar 4.2 



 

 

Grafik P-P Plot (Uji Normalitas) 

 
Berdasarkan pada hasil pengujian dengan analisis grafik histogram dan p-p 

plot menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan 

histogramnya menunjukkan pola berdistribusi normal atau pola distribusi 

skewness tidak menceng kekiri. Dan p-p plot nya sesuai dengan data normalitas 

yaitu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

4.3.1.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Untuk melihat ada tidaknya gejala multikolinearitas antar variabel 

independen dapat juga dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF), seperti yang ditunjukan Tabel. 4.3. Kedua ukuran ini 

menunjukkan hubungan variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance di atas 0,10 atau sama dengan nilai VIF di bawah 10. Data 

yang baik adalah data yang diantaranya tidak terjadi multikolinearitas. 

kelima variabel independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian lima variabel independen (CAR, LDR, 

NPL, DER, PDN) dapat digunakan untuk memprediksi Return On Assets (ROA) 

selama periode pengamatan. 

4.3.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 Untuk melihat terjadi tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dapat dilihat dengan menggunakan Grafik Scaterplot, yang ditunjukan pada 

gambar 4.3 dibawah ini, menjelaskan bahwa data (titik-titik) menyebar secara 

merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak 



 

 

membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Gambar 4.3. Grafik Scaterplot (Uji Heteroskedastisitas) 

 
 

 

4.3.1.4 Hasil Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2008) Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam 

suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson 

(Uji DW), dengan ketentuan sebagai berikut:  

- Jika nilai d < dL, maka terdapat gejala autokorelasi positif 

- Jika nilai d > (4 – dL), maka terdapat gejala autokorelasi negative 

- Jika nilai dL < d < (4 – dU), maka tidak terjadi autokorelasi, dan 

- Jika nilai dL < d < dU, maka pengujian tidak meyakinkan. 

Pada hasil uji regresi melalui SPSS versi 21.0 yang terlihat pada tabel 4.4. 

menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,694 disimpulkan bahwa tidak terjadi 

masalah autokorelasi. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autikorelasi (Durbin-Watson) 
                                                                        Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .423a .179 .119 .00737 1.717 

 

Berdasar hasil hitung Durbin Watson sebesar 1,717; sedangkan dalam 

tabel DW untuk “k”=5 dan N=75 besarnya DW-tabel: dl (batas luar) = 1,4866; du 

(batas dalam) = 1,7698; 4 – du = 2,2302; dan 4 – dl = 2,5134 maka dari 

perhitungan disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai dL < d < (4 

- dU) yaitu 1,4866 < 1,717 < 2,2302. 

a. Predictors: (Constant), PDN, CAR, LDR, NPL, DERa 
b. Dependent Variable: ROAb 



 

 

4.3.2 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda  

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan 

output SPSS versi 21.0 terhadap kelima variabel independen yaitu Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan 

(NPL), Debt to Equity Ratio (DER), dan Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap 

Return On Asset (ROA) ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 
                                                                            Coefficientsa 

 
Model Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 

(Constant) .030 .012 

CAR -.001 .000 

LDR 3.466E-005 .000 

NPL -.002 .001 

DER -.001 .001 

PDN .000 .000 

 

Pada tabel coefficients yang diinterpretasikan adalah nilai dalam kolom B, 

baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan 

konstanta variabel independen. Dengan melihat tabel 4.5 diatas, dapat disusun 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 
ROA = 0,30 – 0,001CAR + 0,00035LDR – 0,002NPL – 0,001DER + 0,000PDN + e  

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas maka dapat dianalisis 

sebagai berikut:  

1. Konstanta sebesar 0,30 menyatakan bahwa jika nilai CAR, LDR, NPL, DER, 

PDN adalah nol, maka ROA yang terjadi adalah sebesar 0,30.  

2. Koefisien regresi CAR sebesar 0,001 menyatakan bahwa setiap penambahan 

CAR sebesar 1%, maka akan murunkan ROA sebesar 0,001%.  

3. Koefisien regresi LDR sebesar 0,000035  menyatakan bahwa setiap 

penambahan LDR sebesar 1%, maka akan menaikan ROA sebesar 

0,000035%.  

4. Koefisien regresi NPL sebesar –0,002 menyatakan bahwa setiap penambahan 

NPL sebesar 1%, maka akan menurunkan ROA sebesar 0,002%.  

5. Koefisien regresi DER -0,001 menyatakan bahwa setiap penambahan DER 

sebesar 1%, maka akan menurunkan ROA sebesar -0,001%.  

6. Koefisien regresi PDN 0,000240 menyatakan bahwa setiap penambahan PDN 

sebesar 1%, maka akan menaikan atau menambah ROA sebesar 0,000240%. 

7.  

4.3.3 Hasil Analisis Signifikansi uji t (parsial)  

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen (CAR, LDR, NPL, DER, PDN) terhadap variabel dependen (ROA). 

Hasil uji analisis regresi coefficients dengan menggunakan SPSS versi 19 terlihat 

pada di bawah ini: 

 

 

a. Dependent Variable: ROAa 



 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t (Parsial) 
Coefficientsa 

 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .030 .012  2.527 .014 

CAR -.001 .000 -.184 -1.155 .252 

LDR 3.466E-005 .000 .083 .741 .461 

NPL -.002 .001 -.213 -1.643 .105 

DER -.001 .001 -.340 -1.997 .005 

PDN .000 .000 .102 2.873 .039 

 

 

CAR, NPL dan DER  menunjukkan arah negatif. Variabel DER 

berpengaruh signifikan terhadap ROA karena nilai signifikan < 0.05, sementara 

variabel CAR, LDR, NPL dan PDN tidak berpengaruh terhadap ROA karena 

signifikan > 0.05. Pengaruh variabel independen terhadap variable dependen yang 

telah dilakukan sebagian besar kurang sesuai dengan kerangka pemikiran yang 

diajukan oleh peneliti, baik arah tanda maupun signifikansinya. 

4.3.3.1 Uji Hipotesis Pengaruh Capital Adecuancy Ratio (CAR) terhadap 

Return On Assets (ROA)  

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,252. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung 

CAR sebesar -1,155 <  t- tabel yaitu 1,992 maka hipotesis ditolak yang berarti 

tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan  antara variabel Capital aduquancy 

ratio (CAR) terhadap variabel Return On Assets (ROA).  Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miadalyni dan Dewi (2013), yang 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukan 

kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha 

dan menampung kemungkinan resiko kerugian yang diakibatkan dalam 

operasional bank. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki Capital 

Adequacy Ratio (CAR) di atas 8%, sehingga bank yang mempunyai nilai CAR di 

bawah 8% menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi tidak sehat. 

Hutagalung., dkk (2011) berpendapat bahwa perbankan lebih sering 

mengandalkan pinjaman sebagai sumber pendapatan dan tidak menggunakan 

seluruh potensi modalnya untuk meningkatkan profitabilitas bank (seperti 

misalnya pengembangan produk dan jasa diluar pinjaman yang dapat 

meningkatkan fee base income). Hal tersebut menyebabkan CAR tidak menjadi 

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. 

4.3.3.2 Uji Hipotesis Pengaruh Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA) Perbankan 

a. Dependent Variable: ROAa 



 

 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Koefisien regresi nilai t-hitung 

0,741 < t-tabel 1,992 yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel indepanden 

LDR terhadap variabel dependen yaitu ROA dan nilai signifikansi sebesar 0,461 

lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05 menunjukkan 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis tersebut, dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi “Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015” ditolak.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Loan to Deposit 

Ratio tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap Return On Assets. Hal ini 

tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya, yaitu Miadalyni dan Dewi, 2013 yang 

menyatakan semakin tinggi nilai rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan 

semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar, 

sebaliknya semakin rendah rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan 

kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya 

kesempatan bank untuk memperoleh laba. pendapatan diperoleh. Hal ini 

membuktikan bahwa pendapatan diperoleh tidak semata-mata dari penyaluran 

kredit, sehingga LDR tidak signifikan terhadap ROA. Perbankan di Indonesia 

dapat meningkatkan kinerjanya dengan melakukan kegiatan operasional melalui 

berbagai strategi perbankan yang inovatif untuk meningkatkan kualitas aktiva 

produktif (NPL), dan mengoptimalkan fungsi intermediasi bank (LDR). 

4.3.3.3 Uji Hipotesis Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, menunjukkan bahwa t-hitung NPL 

sebesar -1,643 yang berarti lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,992, yang artinya NPL 

tidak berpengaruh terhadap nilai ROA. Tanda negative pada koefisien regresi dan 

nilai signifikansi sebesar 0,105 lebih besar dari taraf signifikansi yang telah 

ditetapkan yaitu 0,05 menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROA. Dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga yang berbunyi “Non Perfoming 

Loan (NPL) berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015” ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel Non Perfoming Loan tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA).  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ibadil 

(2013) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA). Tingginya kredit macet akan menurunkan profitabilitas bank dalam hal ini 

ROA. Rata-rata NPL perbankan (periode 2011–2015) sebesar 1.33% (dibawah 

5%). Perbankan dinilai cukup berhati-hati dalam menjaga kualitas aktiva 

produktifnya tetap baik (NPL< 5). Namun demikian untuk menurunkan risiko 

kredit (NPL yang tinggi), fee base income memiliki peranan yang penting. 

Pendapatan yang tinggi dari pengelolaan asset (pendapatan non kredit) dapat 

menutupi kerugian yang timbul akibat risiko kredit. Dalam hal ini perusahaan 

masih kurang dalam penggunaan dana yang berasal dari aset dan pengelolaan aset, 

dengan kata lain bank lebih banyak menggunakan dana dari pihak ketiga (hutang) 

yang berasal dari pihak eksternal bank lain.  



 

 

4.3.3.4 Uji Hipotesis Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 

On Assets (ROA) 

Dari hasil perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,005 dan nilai t-hitung DER sebesar -1,997. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh negative signifikan antara 

variabel DER terhadap variabel Return On Assets (ROA). Hal ini mengindikasikan 

bahwa hasil penelitian ini mendukung penelitan yang dilakukan oleh Dewi, Cipta 

dan Kirya (2015) menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap ROA, 

yang artinya semakin tinggi tingkat DER (hutang) pada suatu bank akan 

mengakibatkan ROA menurun. Namun hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Robert Ang (1997) dalam Kirya (2015), yang menyatakan 

bahwa hutang mempunyai dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti akan mengurangi keuntungan. 
Hal ini akan mengurangi minat investor dalam menanamkan dananya di perusahaan 

yang bersangkutan. Penurunan minat investor dalam menanamkan dananya ini akan 

berdampak pada penurunan harga saham perusahaan, sehingga return perusahaan juga 

semakin menurun. Semakin besar Debt To Equity Ratio (DER) menandakan struktur 

permodalan usaha semakin besar Debt To Equity Ratio (DER) mencerminkan risiko 

perusahaan yang relatif tinggi akibatnya para investor cenderung menghindari saham-

saham yang memiliki nilai Debt To Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

4.3.3.5 Uji Hipotesis Pengaruh Posisi Devisa Neto (PDN) terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa PDN mempunyai 

koefisiensi positif sebesar 2,873 yang artinya lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 

1,992, dengan nilai signifikansi dibawah atau lebih rendah dari 0,05 yaitu 0,039 

yang berarti variabel PDN berpengaruh secara signifikan terhadap ROA,  jadi 

hasil penelitian sesuai dengan teori, dan berarti hipotesis diterima. Penelitian ini 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kuncoro dan Suhardjono bahwa PDN 

dapat digunakan sebagai pengendali fluktuasi perubahan kurs, dalam hal ini 

mencegah terjadinya peningkatan risiko pasar.  

Hal ini berarti jika rasio PDN semakin tinggi maka dapat meminimalisir 

terjadinya risiko, sehingga dapat meningkatkan tingkat ROA. Kesesuaian hasil 

penelitian dengan teori ini karena secara teoritis apabila PDN menurun maka terjadi 

peningkatan persentase aktiva valas lebih kecil dari persentase peningkatan pasiva 

valas, jika nilai tukar naik, Maka terjadi peningkatan pendapatan valas lebih kecil dari 

peningkatan biaya valas, sehingga laba bank turun dan ROA pun turun. Pada 

kenyataan bank sampel penelitian ROA mengalami penurunan,dengan demikian 

pengaruh risiko pasar terhadap ROA adalah positif. 

4.3.4 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F atau Analisis Of Variance (ANOVA) pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nilai 

F dalam tabel ANOVA juga untuk melihat apakah model yang digunakan sudah 

tepat atau tidak.  Hasil perhitungan Uji F ini dengan menggunakan SPSS versi 

21.0 dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 



 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .001 5 .000 3.005 .016b 

Residual .004 69 .000   

Total .005 74    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), PDN, CAR, LDR, NPL, DER 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 

3,005 sedangkan F-tabel 2,35 (df pembilang = 5 penyebut 69 dan nilai signifikansi 

α = 0,05. Probabilitas signifikansi 0,016 < α = 0,05, maka dalam hal ini Ha ditolak 

dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Capital 

Adequancy Ratio  (CAR), Loan to Deposits Ratio (LDR), Non Performing Loans 

(NPL), Debt to Equity Ratio (DER) dan Posisi Devisa Neto (PDN)  berpengaruh 

terhadap Return On Assets (ROA). 

4.3.5 Hasil Koefisien Determinasi  

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat 

diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R2), yang berada antara nol 

dan satu, yang ditunjukan pada tabel 4.8 dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
                                                                    Model Summaryb 

 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), PDN, CAR, LDR, NPL, DERa 
b. Dependent Variable: ROAb 

 

Tabel 4.8 menunjukkan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi 

(R square). Nilai R menerangkan tingkat hubungan antar variabel-variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y). Dari hasil olehan data diperoleh 

nilai koefisien korelasi sebesar 42,3% artinya hubungan antara variabel X (CAR, 

LDR, NPL, DER dan PDN) terhadap variabel Y (Return On Assets) dalam cukup 

kuat. Hubungan antara variabel X dan Y masuk dalam kategori cukup kuat karena 

variabel X disini merupakan suatu variabel yang berasal dari internal dan 

eksternal perusahaan yang berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini sesuai dengan 

teori dari Robbert Ang, dalam Aziz (2012) yang mengatakan bahwa ada dua 

faktor yang mempengaruhi return suatu investasi yaitu pertama, faktor internal 

perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur permodalannya, 

struktur hutang perusahaan, dan sebagainya yang dalam hal ini adalah CAR, NPL, 

LDR, DER dan PDN, kedua adalah menyangkut faktor eksternal, misalnya 

pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industrinya, faktor 

ekonomi. Dengan hasil yang ditunjukkan ini terlihat hubungan yang masuk 

kategori kuat dalam artian jika salah satu variabel X mengalami perubahan maka 

variabel Y akan ikut mengalami perubahan.  

R square menjelaskan seberapa besar variasi Y yang disebabkan oleh X, 

dari hasil perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,179 atau 17,9% artinya 17,9% 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .423a .179 .119 .00737 



 

 

ROA dipengaruhi oleh kelima variabel bebas CAR, LDR, NPL, DER, dan PDN. 

Sedangkan sisanya 82,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. 

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y tidak mencapai 50% karena hanya 

digunakan lima variabel sebagai variabel X sementara diketahui banyak sekali 

variabel X yang dapat mempengaruhi variabel Y. Keterbatasan variabel X inilah 

yang menyebabkan tidak tercapainya angka 50 dalam persentase besarnya 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adjusted R square merupakan nilai R2 

yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model, 

dari hasil perhitungan nilai adjusted R square sebesar 11,9%. Standard error of 

the estimate merupakan kesalahan standar dari penaksiran sebesar 0,73%. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini mencoba untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu untuk 

menganalisis pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan to Deposits Ratio 

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Debt to Equity Ratio (DER)  dan Posisi 

Devisa Neto (PDN) terhadap Return On Assets (ROA) sektor perbankan di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2015. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis statistic desktiptif-komparatif dan analisis regresi berganda dengan lima 

variabel independen (CAR, LDR, NPL, DER, dan PDN) dan satu variabel 

dependen yakni ROA menunjukkan bahwa:  

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan nilai t-hitung lebih kecil dari 

nilai t-tabel, begitu juga dengan nilai signifikansi menunjukan nilai sig > 

0.05 yang artinya Capital Adequancy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap Retun on Assets (ROA) . 

2. Nilai t-hitung variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) lebih kecil dari nilai t- 

tabel, dengan nilai signifikansi sebesar 0,462 lebih besar dari 0,05, yang 

artinya, Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return 

on Assets (ROA). 

3. Untuk hipotesis yang ketiga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Return on 

Assets (ROA) dimana nilai t- hitung lebih besar dari nilai t-tabel dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

4. Assets Quality (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On Assets 

(ROA), hal ini terlihat dari hasil uji t (uji parsial) yang menunjukan nilai t-

tabel lebih besar dari nilai t-hitung dan nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05. 

5. Menejemen Resiko yang diukur dengan PDN menunjukan bahwa, 

manejemen resiko (PDN) berpengaruh secara parsial terhadap Return on 

Assets (ROA), dimana nilai t-hitung > t-tabel yaitu 2,873 > 1,992 dan nilai 

signifikan < 0,05 yaitu 0,039. 

6. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), menjelaskan bahwa seluruh 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dimana nilai 

f- Hitung lebih besar dari nilai F- tabel yaitu 3,005 > 2,35. Sedangkan nilai 



 

 

signifikasi lebih kecil dari 0.05 yaitu 0,016,  yang artinya CAR, LDR, 

NPL, DER dan PDN secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan 

saran untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih terperinci dan 

lebih baik lagi, diantaranya : 

1. Penelitian mengenai Return On Assets (ROA) ini hanya terbatas pada 

informasi-informasi internal masing-masing sektor perbankan. Oleh 

karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya juga menggunakan 

sampel dengan karakteristik yang beragam dan jumlah sampel yang lebih 

banyak, periode pengamatan yang lebih lama serta mempertimbangkan 

variabel internal lainnya dan faktor eksternal lainnya pula. 

2. Bagi investor disarankan mempertimbangkan faktor eksternal perusahaan 

disamping faktor fundamental seperti kondisi ekonomi baik secara 

nasional maupun global, kondisi politik dan hukum agar keputusan 

investasi pada suatu perusahaan lebih tepat. 
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