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ABSTRAC 

 In general, the purpose of this study is to determine the effect of CAR, NIM, 

LDR, NPL, and BOPO Against Changes in Profit at Commercial Banks listed on 

Indonesia Stock Exchange (IDX) Year 2011-2015. The number of population in 

this study as many as 41 companies and samples researched 8 companies with 

sampling technique using purposive sampling method. 

 Based on partial data analysis there is only one influential variable that is 

BOPO variables that affect the Changes in Profit at Commercial Banks listed on 

the Indonesia Stock Exchange. While the CAR, NIM, LDR, and NPL variables do 

not affect the Changes in Profits at Commercial Banks listed on the Indonesia 

Stock Exchange. However, simultaneously, the results of this study indicate that 

CAR, NIM, LDR, NPL, and BOPO affect the Bank listed on the Indonesia Stock 

Exchange. 

 Adjusted R Square value or determination coefficient value of 18.2% which 

means that the variables CAR, NIM, LDR, NPL and BOPO able to explain the 

amount of 18.2% cause variations or changes that occur in Profit and the 

remaining 81.8% Influenced by other factors not carefully in this study. 

 

Keywords: CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO and Profit Change 

 

PENDAHULUAN 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki dana (surplus unit) 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit) serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Bank juga 

mempunyai peran sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan 
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dan dapat dipertanggungjawabkan. (Booklet Perbankan Indonesia 2013). Bank 

dalam menjalankan aktifitasnya memerlukan dukungan informasi yang cepat dan 

berkesinambungan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau terhindar 

dari kerugian (Savitri, 2011). 

Tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh keuntungan 

optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. 

Bagi pemilik saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk 

memperoleh penghasilan berupa deviden atau mendapatkan keuntungan dari 

peningkatan harga saham yang dimiliki (Mudrajad & Suhardjono, 2002 dalam 

Ariyanti, 2010). Hal lain yang terkait  dengan perolehan laba yang sesuai dengan 

harapan pemilik , perusahaan dapat mengembangkan (ekspansi) usaha sehingga 

keuntungan menjadi berlipat. Hal lain yang terkait laba adalah perusahaan dapat 

mensejahterakan pemegang saham melalui pemberian deviden. Sehingga dengan 

tercapainya kesejahteraan pemegang saham melalui deviden dapat menarik 

investor untuk masuk dan bergabung dalam kepemilikan saham (Astohar, 2012). 

Sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi, bank memberi laporan 

keuangan yang menunjukkan informasi posisi keuangan untuk pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan antara 

lain investor/pemilik, pemberi pinjaman (kreditor), pemasok/kreditor usaha 

lainnya, pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat (Indarti, 2011).  

Laporan keuangan yang dihasilkan perbankan dapat digunakan dalam 

menilai kinerja bank. Kinerja bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keseluruhan. Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut 

aspek keuangan, pemasaran, penghimpun dan penyaluran dana, teknologi maupun 

sumber daya manusia (Jumingan, 2011, p. 239). 

Informasi akuntansi seperti yang tercantum dalam pelaporan keuangan dapat 

digunakan oleh investor sekarang dan potensial dalam memprediksi penerimaan 

kas dari dividen dan bunga di masa yang akan datang, dividen yang akan diterima 

oleh investor tergantung pada jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, prediksi Perubahan Laba perusahaan dengan 

menggunakan informasi laporan keuangan menjadi sangat penting untuk 

dilaksanakan (Ariyanti, 2010). Sebagai salah satu alat untuk memprediksi 

perubahan laba, dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan semua rasio 

keuangan untuk mengetahui pengaruh perubahan laba pada bank, tetapi hanya 

sebagian saja yaitu, rasio solvabilitas yang diukur menggunakan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), menurut Kasmir (2012:232) Capital Adequacy Ratio 

(CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya risiko yang akan 

terjadi dalam pemberian kredit dan risiko dalam perdagangan surat-surat berharga 
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yang dijamin dengan besarnya ekuitas dikurang dengan aktiva tetap. CAR disebut 

juga sebagai rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi. CAR merupakan perbandingan antara 

modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang memiliki 

hubungan positif dengan perubahan laba. Rasio lain yang digunakan untuk 

melihat pengaruh perubahan laba pada penilitian ini adalah rasio Net Interets 

Margin yang merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap 

Outstanding Credit. NIM  juga memiliki hubungan positif terhadap perubahan 

laba yang berarti bahwa apabila rasio NIM  meningkat maka perubahan laba yang 

dihasilkan juga akan meningkat (Aini,2013). Rasio likuiditas yang digunakan 

yaitu  Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan, (Kasmir,2012:225). Rasio 

risiko usaha yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL) yaitu rasio yang 

dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko 

pengembalian kredit oleh debitur. Apabila rasio NPL meningkat maka laba yang 

dihasilkan justru akan menurun sehingga perubahan labanya juga turun, demikian 

juga sebaliknya (Aini, 2013:15). BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya (Aini:2013). 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Perubahan Laba 

 Perubahan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh 

perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan laba yang telah 

diperoleh perusahaan cukup penting nilainya bagi pemakai laporan keuangan 

karena dengan mengetahui perubahan laba pada perusahaan, mereka dapat 

menentukan apakah terdapat peningkatan atau penurunan kinerja keuangan pada 

suatu perusahaan (Nuraini,2016). Perubahan laba yang terus meningkat atau 

dengan kata lain perubahan laba yang tinggi berdampak pada aktifitas operasional 

bank karena mampu memperkuat modal dan menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui perubahan laba yang 

terjadi pada perusahaan adalah sebagai berikut: 

∆Yt  =   Yt – Yt-1  

          Yt-1 

  



[Type text] Page 4 
 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Jumingan (2011), Capital Adequacy Ratio digunakan untuk 

mengukur kecukupan modal guna menutupi kemungkinan kegagalan dalam 

pemberian kredit. Hal ini diperkirakan bagian terbesar ATMR berupa kredit. 

Rasio kecukupan modal (CAR) pada industri perbankan sesuai dengan aturan yang 

berlaku di Indonesia, besarnya ditentukan oleh seberapa besar modal yang 

dimiliki yang terdiri dari modal inti dan pelengkap, serta aktiva tertimbang 

menurut resiko, dimana bobot masing-masing aktiva telah ditetapkan oleh BIS. 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank didasarkan pada resiko aktiva bank 

yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif yang 

merupakan kewajiban komitmen maupun kontingen, dimana resiko aktiva dapat  

berupa resiko kredit, fluktuasi bunga, fluktuasi nilai tukar, dan fluktuasi harga dari 

surat-surat berharga (Fitrianto & Mawardi, 2006). Menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP/2004 rumus untuk mencari CAR dalah sebagai berikut: 

Capital Adequacy Ratio =           Modal    x 100% 

       Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

 

Net Interest Margin (NIM) 

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva 

produktif yang menghasilkan bunga seperti penempatan pada bank lain, surat 

berharga, penyertaan, dan kredit yang diberikan (Setyarini, 2009). NIM memiliki 

hubungan positif dengan perubahan laba yang berarti bahwa apabila rasio NIM 

meningkat maka perubahan laba yang dihasilkan juga akan meningkat 

(Aini,2013). Menurut peraturan BI NO.6/23/DPNP/2004 tingkat kesehatan bank 

untuk rasio NIM berkisar antara 1,5% sampai dengan 2%. Rasio ini dapat di 

hitung dengan rumus (SE NO. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014) : 

Net Interest Margin =     Pendapatan Bunga Bersih   x 100% 

         Aktiva Produktif 

 

Loan to Deposit ratio (LDR) 

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004  

“Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap 

dana pihak ketiga (giro, tabungan, serifikat deposito dan deposito)”. Pada sisi 

pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan 

mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi 

pencarian kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek 

ini tidak dapat di penuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. 
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Rumus untuk mencari Loan to Deposit Ratio menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No.6/23/DPNP adalah sebagai berikut: 

Loan to Deposit Ratio =       Total Loan  x 100% 

           Dana Pihak ketiga 

 

 Non Performing Loan (NPL) 

 Non Performing Loan (NPL) Merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang 

bermasalah dibandingkan dengan total kredit (Indarti, 2011). Kredit bermasalah 

atau Non Performing Loan (NPL) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah 

tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah yang digolongkan ke dalam 

kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet (Harun, 2010).Perhitungan 

NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 

adalah sebagai berikut: 

Non Performing Loan =   Kredit Bermasalah      x 100% 

          Total Kredit 

 

Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 BOPO merupakan rasio biaya operasional per pendapatan operasional, yang 

menjadi proxy efisiensi operasional seperti yang biasa digunakan oleh Bank 

Indonesia (Kuncoro, 2012).  

 Semakin efisiensi kinerja operasional suatu bank maka keuntungan yang 

diperoleh akan semakin besar. Bagi manajemen bank, hal ini menunjukan 

pentingnya memperhatikan biaya sehingga dapat menghasilkan rasio BOPO yang 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Kuncoro, 2012). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2014 perhitungan BOPO 

adalah sebagai berikut: 

BOPO =      Total Beban Operasional       x 100% 

  Total Pendapatan Operasional 

 

Pengertian Bank 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. 

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam 
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bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 

uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2008, p. 25). 

 

Laporan Keuangan Bank 

Laporan keuangan dalam perusahaan bank, pada umumnya sama saja dengan 

laporan keuangan perusahaan lainnya. Neraca bank memperlihatkan gambaran 

posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Ikhtisar perubahan posisi 

keuangan memperlihatkan dari mana saja sumber pendanaan bank dan kemana 

saja  dana yang telah diserapnya disalurkan. Laporan perubahan posisi keuangan 

ini di susun dari neraca pada dua priode (tanggal) dan ihktisar laba-rugi selama 

priode yang dilaporkan. (N. Lapoliwa & Daniel S. Kuswandi, 2000, p. 11) 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran 

 

H1 

 H2 

H3 

H4 

H5 

 

            H6 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Populasi 

 Menurut Purwanto (2011), Populasi adalah keseluruhan unsure yang 

mempunyai satu karakteristik yang sama. Menurut Sukandarrumidi (2006:47), 

populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, 

abstarak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

karakter tertentu dan sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 yaitu 

sebanyak 41 bank umum. 

  

X1 = CAR 

X4 = NPL 

X3 = LDR 

X2 =NIM 

 

(Y) 

PERUBAHAN 

LABA 

X5 = BOPO 
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Sampel 

 Menurut Purwanto (2011:62), Sampel adalah sebagian yang di ambil dari 

populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

 Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, purposive sampling adalah metode penetapan responden untuk 

dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2013:33). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Ghozali (2009:107) menyatakan bahwa uji normalitas ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

mempunyai distribusi normal. Data yang baik adalah data yang memiliki pola 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data residual memiliki 

distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

 

Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2009:25) Uji multikolonieritas (multicollinearity) 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

yang tinggi antar variable independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi  di antara variabel independennya. 

Uji Heteroskedastisitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat 

Grafik Plot antara nilai prediksi variable terikat yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang 

muncul (error term) pada data runtun waktu (time series). Ghozali (2009:79) 

menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

Menurut Ghozali (2009:13) regresi linier berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu 

variabel dependen dan umumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :  

Y  = α + β1 X1 +  β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + e 
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Perubahan Laba = α + β1 CAR + β2 NIM + β3 LDR + β4 NPL + β5 BOPO+ e 

Perubahan Laba = Selisih laba priode t dengan laba periode t-1 di bagi 

   dengan laba priode t-1. 

CAR  = Capital Adequacy Ratio 

NIM  = Net Interest Margin 

LDR  = Loan to Deposit Ratio 

NPL  = Non Performing Loan 

BOPO  = Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasianal 

e  = Error 

 

Uji Hipotesis 

Uji t atau Uji Parsial 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali 2009:17). Tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah 

observasi dan (k) adalah jumlah variabel. 

 

Uji F atau Simultan 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variabel dependen (Ghozali 2009:16). Tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df1 = k – 1 dan df2 = n – k 

dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel (variabel bebas 

+ variabel terikat). 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Ghozali (2009:15) menerangkan bahwa koefisian determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Bila R
2 

mendekati 0, 

maka pengaruh dari variabel bebas yaitu variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan 

(NPL), dan BOPO terhadap Variabel Perubahan Laba adalah kecil. Bila 

mendekati 1, maka pengaruh dari variabel bebas yaitu variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 
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Performing Loan (NPL), dan BOPO terhadap Variabel Perubahan Laba adalah 

besar. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah populasi 41 Emiten. Periode 

pengamatan dalam penelitian ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. 

Jumlah sampel yang digunakan adalah 8 emiten dengan jumlah 40 data. Data-data 

yang digunakan dan kemudian diolah dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

tahunan masing-masing bank tersebut yang dipublikasikan melalui website 

Indonesia Stock Excange (idx) 2011 sampai 2015. 

Deskripsi Unit Analisis 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 40 ,1044 ,2212 ,166871 ,0290667 

NIM 40 ,0171 ,0913 ,056686 ,0197502 

LDR 40 ,4379 1,0002 ,792124 ,1222993 

NPL 40 ,0020 ,0251 ,009904 ,0056548 

BOPO 40 ,3273 ,9282 ,725548 ,1493060 

P.LABA 40 ,0139 1,3210 ,318103 ,3030108 

Valid N 

(listwise) 
40     

Sumber : Hasil Olah SPSS V22 (2017) 

 

Analisis Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,26702742 

Most Extreme Differences Absolute ,166 
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Positive ,166 

Negative -,082 

Test Statistic ,166 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,007 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

 

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

pada pengujian terhadap 40 data menunjukkan bahwa nilai sig belum memenuhi 

asumsi klasik yaitu 0,007 < 0,05. Hasil regresi ini ternyata melanggar asumsi 

klasik yaitu asumsi normalitas residual. Untuk mengobati pelanggaran asumsi 

klasik ini, peneliti mengubah model regresi variabel dependen dan variabel 

independen ke dalam bentuk semi-log yaitu menjadi bentuk Logaritma Natural 

(LN). 

Dengan regresi semi-log yaitu variabel dependen dan variabel independen 

bersama-sama dirubah dalam bentuk logaritma natural, dapat dilihat nilai 

signifikansinya 0,200 > 0,05, maka H0 dapat diterima. yang berarti data residual 

berdistribusi normal atau memenuhi asumsi klasik. Selain itu uji normalitas data 

residual juga ditampilkan dalam uji grafik histogram dan normal plot berikut ini: 

 
         Gambar 4.1 Histogram 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 
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Hasil Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

                                                       Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Ln_CAR ,940 1,063 

Ln_NIM ,648 1,543 

Ln_LDR ,867 1,154 

Ln_NPL ,842 1,188 

Ln_BOPO ,677 1,476 

a. Dependent Variable: Ln_P.LABA 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas 

antara variabel independen, dimana nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 

0.10 dan nilai VIF tidak ada yang di atas 10. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

Pada grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak 

dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 



[Type text] Page 12 
 

Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

            Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Durbin-Watson 

1 ,536
a
 ,287 ,182 1,789 

a. Predictors: (Constant), Ln_BOPO, Ln_NPL, Ln_CAR, Ln_LDR, 

Ln_NIM 

b. Dependent Variable: Ln_P.LABA 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

Dari hasil perhitungan tabel diatas, sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Trihendradi (2009;213) yang menyatakan bahwa nilai DW sebesar 1.789 

berada pada range 1.65 < DW < 2.35, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

                                                       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,353 2,142  -1,098 ,280 

Ln_CAR -1,095 ,772 -,212 -1,418 ,165 

Ln_NIM ,048 ,428 ,020 ,113 ,911 

Ln_LDR -,433 ,845 -,080 -,512 ,612 

Ln_NPL ,090 ,218 ,065 ,413 ,683 

Ln_BOPO 1,996 ,695 ,506 2,873 ,007 

a. Dependent Variable: Ln_P.LABA 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

Dari hasil perhitungan melalui SPSS 22 pada tabel 4.6 diatas dapat 

diperoleh persamaan sebagai berikut : 

Ln_P.LABA= -2.353 – 1.095X1 + 0.048X2  -  0.433X3 +  0.090X4 +  1.996X5 + e 
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Uji Hipotesis 

Hasil Uji t atau Uji Parsial 

Tabel 4.7 

Hasil Uji t (Parsial) 

                                                       Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,353 2,142  -1,098 ,280 

Ln_CAR -1,095 ,772 -,212 -1,418 ,165 

Ln_NIM ,048 ,428 ,020 ,113 ,911 

Ln_LDR -,433 ,845 -,080 -,512 ,612 

Ln_NPL ,090 ,218 ,065 ,413 ,683 

Ln_BOPO 1,996 ,695 ,506 2,873 ,007 

a. Dependent Variable: Ln_P.LABA 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

 

Hasil Uji F atau Uji Simultan 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9,709 5 1,942 2,736 ,035
b
 

Residual 24,133 34 ,710   

Total 33,841 39    

a. Dependent Variable: Ln_P.LABA 

b. Predictors: (Constant), Ln_BOPO, Ln_NPL, Ln_CAR, Ln_LDR, Ln_NIM 

Sumber: Hasil Output SPSS 22 (2017) 

Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh Fhitung sebesar 2.736, sedangkan Ftabel 2.493 

dengan df pembilang = 5 dan df penyebut = 34, sehingga Fhitung > Ftabel tingkat 

signifikasi 0.035, sig penelitian < 0.05 maka 0.035 < 0.05 sehingga H0 ditolak dan 

Ha diterima, artinya adanya pengaruh signifikan CAR, NIM, LDR,NPL, dan 

BOPO  terhadap Perubahan Laba secara bersamaan (simultan). 

 

Hasil Koefisien Determinasi 
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Dari hasil tampilan output SPSS versi 22 model summary besarnya 

Adjusted R
2
 adalah 0.182, hal ini berarti besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

variabel CAR, NIM, LDR, NPL, dan BOPO  terhadap Perubahan Laba adalah 

sebesar 18.2% Sedangkan sisanya (100% - 18.2% = 81.8%) dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh CAR terhadap Perubahan Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menguji uji t, secara parsial tidak 

adanya pengaruh yang signifikan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini 

berdasarkan nilai thitung -1.418 dan ttabel -2.032 sehingga thitung > ttabel dengan nilai 

signifikansi 0.165 > 0.05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aryanti (2010) dan Setyaningsih (2013) yang menyatakan bahwa CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba pada bank umum dan bank 

syariah di Indonesia. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Aini (2013) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Perubahan Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI. 

 

Pengaruh NIM terhadap Perubahan Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menguji uji t, secara parsial tidak 

adanya pengaruh yang signifikan variabel Net Interest Margin (NIM) terhadap 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini 

berdasarkan nilai thitung 0.113 dan ttabel 2.032 sehingga thitung < ttabel dengan nilai 

signifikansi 0.911 > 0.05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Savitri (2011) yang menyatakan NIM tidak terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perubahan laba pada perbankan Devisa dan Non Devisa di 

Indonesia. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Setyarini (2009) yang menyatakan NIM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap perubahan laba pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 

 

Pengaruh LDR terhadap Perubahan Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menguji uji t, secara parsial tidak 

adanya pengaruh yang signifikan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini 

berdasarkan nilai thitung -0.512 dan ttabel -2.032 sehingga thitung > ttabel dengan nilai 

signifikansi 0.612 > 0.05. 
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Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aryanti (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin tinggi LDR suatu bank maka semakin besar kredit yang disalurkan, 

yang akan meningkatkan pendapatan bunga bank dan akan mengakibatkan 

kenaikan laba. 

 

Pengaruh NPL terhadap Perubahan Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menguji uji t, secara parsial tidak 

adanya pengaruh yang signifikan variabel Non Performing Loan  (NPL) terhadap 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini 

berdasarkan nilai thitung 0.413 dan ttabel 2.032 sehingga thitung < ttabel dengan nilai 

signifikansi 0.683 > 0.05. 

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Savitri (2011) yang menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap perubahan laba pada bank devisa dan bank non devisa di 

Indonesia. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aini (2013) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Perubahan Laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa walaupun NPL naik karena kewajiban bunga dari 

debitur sebagian belum terbayar, Perubahan Laba tetap dapat meningkat, jika total 

kredit yang diberikan juga naik, sehingga pendapatan bunga pinjaman yang belum 

terbayar, dapat tertutup oleh kenaikan bunga pinjaman akibat realisasi pinjaman 

baru. 

 

Pengaruh BOPO terhada Perubahan Laba 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menguji uji t, secara parsial adanya 

pengaruh yang signifikan variabel BOPO terhadap Perubahan Laba pada Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berdasarkan nilai thitung 2.873 

dan ttabel 2.032 sehingga thitung > ttabel dengan nilai signifikansi 0.007 < 0.05. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setyaningsih (2013) dan Aini (2013) yang menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan laba, hal ini terjadi karena 

BOPO mempunyai hubungan dengan laba. Laba terbentuk karena ada pendapatan 

operasional yang di peroleh dan biaya operasional yang dikeluarkan. Semakin 

besar BOPO maka akan semakin kecil kinerja keuangan perbankan, begitu juga 

sebaliknya jika BOPO semakin kecil maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan perbankan semakin meningkat. 

  



[Type text] Page 16 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh CAR 

terhadap Perubahan Laba melalui uji-T, menunjukkan bahwa secara parsial 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel CAR terhadap variabel 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

2. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh NIM 

terhadap Perubahan Laba melalui uji-T, menunjukkan bahwa secara parsial 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel NIM terhadap variabel 

Perubahan Laba pada Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

3. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh LDR 

terhadap Perubahan Laba melalui uji-T, menunjukan bahwa secara parsial 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel LDR terhadap variabel 

perubahan laba pada Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

4. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh NPL 

terhadap Perubahan Laba melalui uji-T, menunjukan bahwa secara parsial 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel NPL terhadap variabel 

perubahan laba pada Bank umum yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

5. Dari hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh BOPO 

terhadap Perubahan Laba melalui uji-T, menunjukan bahwa secara parsial 

ada pengaruh yang signifikan variabel BOPO terhadap perubahan laba pada 

Bank Umum yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

6. Dari pembahasan atas pengujian mengenai pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL 

dan BOPO terhadap Perubahan Laba melalui uji-F, menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Perubahan 

Laba pada Bank yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

7.  

Saran 

Dalam peneltian ini, kelima variabel independent CAR, NIM, LDR, NPL, 

dan BOPO hanya mampu menjelaskan Perubahan Laba sebesar 18,2%, yang 

ditunjukkan pada nilai adjusted R2 sedangkan sisanya sebesar 81,8% dijelaskan 

oleh variabel lain. Sehingga disarankan untuk menambah variabel rasio keuangan 

bank yang lain yang belum dimasukkan sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi Perubahan Laba dan menambah range tahun penelitian supaya 

tetap up to date. Penambahan variabel rasio keuangan bank yang disarankan yaitu 

Quick Ratio, Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), 

Pertumbuhan kredit, Deposit Risk Ratio (DRR), dan Interest Rate Risk (IRR). 

 


