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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), dan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional, terhadap 
pertumbuhan laba pada bank umum milik pemerintah  periode 2008 – 2010. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi 
yang di terbitkan Direktori Bank Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi berganda.  
 
Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), dan 
Biaya Operasional dengan  Pendapatan Operasional, secara bersama-sama tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan laba. Sedangkan secara 
parsial dengan uji T, menunjukkan bahwa variabel, variabel Capital Adequacy 
Ratio (CAR), dan BOPO, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
laba pada Bank Konvensional milik pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam memprediksi 
pertumbuhan laba bank. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Penelitian 

  Dalam  UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 
menungkatkan taraf hidup masyarakat banyak.  

CAR ( Capital Adequacy Ratio ) digunakan Untuk mengukur kecukupan 
modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 
menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. 
Modal Inti : Modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham dll.                
Modal Pelengkap : Berasal dari cadangan Revaluasi aktiva tetap (selisih 
penilaian kembali aktiva tetap dengan persetujuan dirjen pajak), Cadangan  
penghapusan aktiva yang diklasifikasikan (cadangan yang dibentuk dengan cara 
membebani laporan  R/L tahun berjalan), modal kuasi /capital instrument (warkat 
yang memiliki sifat seperti modal), pinjaman subordinasi (pinjaman antar bank 
dengan persetujuan BI dengan jangka waktu min 5 tahun dan bila pelunasan 
sebelum jatuh tempo harus persetujuan BI).  

BOPO (Perbandingan Biaya operasional dengan Pendapatan 
operasional) Rasio ini sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya oprasional terhadap 
pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya 
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oprasional yang di keluarkan bank yang bersangkutan  sehingga kemungkinan 
suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya oprasional di hitung 
berdasarkan penjumlahan dari total biaya operasional dan total pendapatan 
operasional lainnya.   

Analisa rasio keuangan yang digunakan menurut Surat keputusan direksi 
Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR/1997  adalah Capital Adequacy Ratio, Assets 
Quality, Management Risk, Earning dan Liquidity (CAMEL) dari suatu 
perusahaan perbankan.  Dengan dilaksanakannya analisa rasio tersebut maka akan 
diketahui bagaimana perkembangan suatu perusahaan (perbankan). Agar analisa 
laporan keuangan akan lebih bermanfaat dan dapat diandalkan bagi pihak yang 
memerlukan maka akan dilakukan perbandingan rasio keuangan dari beberapa 
periode karena akan menunjukkan pengaruh kondisi keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian melihat 
pengaruh kecukupan modal dan perbandingan biaya operasional dengan 
pendapatan operasional terhadap pertumbuhan laba pada Bank Umum milik 
Pemerintah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hapsari yang 
melakukan analisis rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba studi empiris pada 
perusahaan manufaktur di indonesia.  

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penelitian ini diberi judul 
“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Operasional dengan 
Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pertumbuhan Laba (Pada Bank 
Umum Milik Pemerintah periode 2008 - 2010)” . 
 
Rumusan Masalah Penelitian 
 Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Terhadap pertumbuhan Laba  

pada Bank Umum Milik Pemerintah di Indonesia? 
2. Apakah Biaya Operasional dengan pendapatan Operasional berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Milik Pemerintah di 
Indonesia? 

3. Apakah Kecukupan Modal, dan Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Operasional  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum 
Milik Pemerintah di Indonesia? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 
tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Kecukupan Modal terhadap 
Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Milik Pemerintah di Indonesia . 

2. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Operasional  terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Milik 
Pemerintah di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis  pengaruh  Kecukupan Modal dan Biaya Operasional 
dengan Pendapatan Opersional terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank 
Umum Milik Pemerintah di Indonesia. 

Manfaat Penelitian 
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Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Penulis, Dapat mengetahui pengaruh Kecukupan Modal dan  Biaya 
Operasional dengan Pendapatan Opersional terhadap Pertumbuhan Laba  
pada Bank Umum Milik Pemerintah di Indonesia 

2. Bagi Bank, Sebagai bahan pertimbangan bagi bank agar dalam melakukan 
kegiatan bank selalu memperhatikan  prinsip kehati-hatian  agar dianggap 
sehat oleh Bank Indonesia. 

3. Bagi Masyarakat, masyarakat bisa mengetahui kemampuan Bank Umum 
Milik Pemerintah sehingga masyarakat tidak ragu dalam menyimpan 
uangnya pada bank tersebut.   

LANDASAN TEORITIS 
Bank  

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 
(financialintermediary) 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 
dan dapat dipertanggungjawabkan. (Booklet Perbankan Indonesia 2009). 

Pengertian Bank secara bertahap mengalami perbaikan semula menurut 
UU RI  No. 14 Tahun 1967 menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan 
yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran 
dan pengedaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa bahwa bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat. Kemudian diperbaiki lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 
10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa bank adalah yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalm bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. Dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 
tahun 2008 Pasal 1 ayat 2 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 lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.  
        Bedasarkan hal tersebut diatas, Bank akan mengembangkan jenis-jenis 
produknya dalam bentuk berbagai pelayanan perbankan. Produk-produk ini 
berkembang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, 
Namun, keragamannya akan dibatasi oleh jenis banknya itu sendiri, karena setiap 
jenis bank memiliki ciri khas, keleluasan dan keterbatasan tertentu. 
 Menurut IAI, definisi bank (PSAK no 31, 2002)  :“Bank adalah suatu 
lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) 
antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-
pihak yang memerlukan dana (defisit unit), serta sebagai lembaga yang 
memperlancar lalu lintas pembayarannya”. 
Menurut IAI, (PSAK no 31 revisi 2000 th 2009) Bank merupakan sector yang 
sangat penting dan berpengaruh di dalam dunia usaha. Banyak orang dan 
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organisasi memanfaatkan  jasa bank untuk menyimpan atau meminjam dana. Oleh 
karna itu bank memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan 
masyarakat terhadap system moneter melalui hubungan kedekatan hubungannya 
dengan badan-badan pengatur dan istansi pemerintah. Dalam rangka memelihara 
kepercayaan masyarakat tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan 
dibidang perbankan. Dapat dipahami apabila terdapat perhatian yang meluas 
terhadap kesehatan bank, terutama yang berkaitan dengan likuiditas, dan 
solvabilitas bank serta tingkat resiko relatif yang melekat pada tipe usaha yang 
dijalankan bank yang bersangkutan. Oleh karna itu, akuntansi dan pelaporan 
keuangan bank juga berbeda. PSAK ini mengakui dan menampung perbedaan 
tersebut PSAK juga mendorong pengungkapan, pada laporan keuangan, yang 
terkait dengan hal-hal seperti pengelolaan dan pengendalian likuiditas dan resiko 
Pertumbuhan Laba ( kinerja perbankan ) 

Pertumbuhan laba, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
pertumbuhan  yang dihitung dari nilai  laba antara tahun yang bersangkutan 
dengan tahun sebelumnya dibagi dengan nilai tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini 
dianggap lebih representatif dibandingkan dengan pertumbuhan absolutnya karena 
penggunaan nilai pertumbuhan relatif akan mengurangi pengaruh intern 
perusahaan (Machfoedz, 1994). 

Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 
oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel ini disebut variabel Y yang menjadi 
variabel terikat dalam penelitian, yaitu kinerja perbankan (dalam penelitian ini 
diukur dengan pertumbuhan laba). Indikator yang digunakan dalam menghitung 
pertumbuhan laba adalah : 

          Laba tahun ini – Laba tahun sebelumnya 
         Pertumbuhan Laba =        x100% 

           Laba tahun sebelumnya  
Rasio Solvabilitas (Capital)  

Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio solvabilitas atau capital 
adequacy ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk: 1) ukuran kemampuan bank 
tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 2) sumber 
dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, 
karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak 
dipakai dan lain-lain, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan. Capital Adequacy 
Ratio (CAR)  Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada 
untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan 
surat-surat berharga. Rasio ini di rumuskan sebagai berikut.                                   

  Modal Bank                        
CAR =                    x 100% 

                        Aktiva tertimbang menurut resiko          
Earning (Aspek Rentabilitas) 

Indikator yang dipakai adalah BO/PO yang digunakan untuk mengukur 
perbandingan biaya operasi/biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang 
diperoleh bank, prasetyo (2005).  Rumus yang di pakai untuk mengukur BOPO 
adalah sebagai berikut. 
                                                 Biaya oprasional                        

BOPO =                    x 100% 
                                 Pendapatan oprasional            
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Penelitian Terdahulu 
 Penelitian mengenai rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba telah 
banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara 
lain:  
Secara ringkas, hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu dapat disajikan 
dalam tabel 2.10  sebagai berikut. 
No Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ou (1990) The Information 
Content of 
Nonearnings 
Accounting Numbers 
as Earnings Predictors 

Logit Model GWSALE dan ROR 
berpengaruh positif 
signifikan 
terhadap perubahan laba 

2 Usman (2003) Analisis Rasio 
Keuangan dalam 
Memprediksi Perubahan 
Laba 
pada Bank-bank di 
Indonesia 

Regresi linear 
berganda 
 

GPM dan NPM tidak 
berpengaruh terhadap 
perubahan laba pada 
tingkat 
signifikansi 5% 
 
 
 
 

3 Juliana dan 
Sulardi (2003) 
  

Manfaat Rasio 
Keuangan dalam 
Memprediksi Perubahan 
Laba 
pada Perusahaan 
Manufaktur 
 

Regresi linear 
berganda 
 

 GPM dan OPM 
berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
perubahan laba satu 
tahun 
kedepan pada tingkat 
signifikansi 5% 
 TAT dan NPM tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan 
laba. 

4 Suwarno (2004) Manfaat Informasi 
Rasio 
Keuangan Dalam 
Memprediksi 
Perubahan Laba (Studi 
empiris 
terhadap Perusahaan 
Manufaktur 
Go Publik di BEJ) 

Regresi linear 
berganda 
 

OPPBT, IWC dan NIS 
berpengaruh positif 

5 Ediningsih 
(2004) 
  

Rasio Keuangan dan 
Prediksi 
Pertumbuhan Laba: 
Studi Empiris 
Pada Perusahaan 
Manufaktur Di 
BEJ 
 

Regresi linear 
berganda 
 

OIS, EBTS dan OITL 
berpengaruh positif 
signifikan 
terhadap perubahan laba 
satu 
dan dua tahun ke depan 
dengan 
tingkat signifikansi 5%. 
NWS CLI dan TLCA 
berpengaruh negatif 
signifikan 
terhadap perubahan laba 
satu 
dan dua tahun ke depan 
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 6  Hapsari (2007)    
 

 Analisis rasio 
keuangan untuk 
memprediksi 
pertumbuhan laba 
pada perusahaan 
manufaktur yang 
terdaftar BEJ 

Analisis  Regresi 
Berganda   

   Total Asset 
Turnover (TAT), Net 
Profit Margin 
(NPM) dan Gross 
Profit Margin (GPM) 
secara persial 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. 
Sedangkan variabel 
Working Capital to 
Total Asset (WCTA), 
Current Liabilities To 
Inventory (CLI) dan 
Operating 
Income to Total 
Assets (OITL) tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. 

Sumber:Data sekunder terdahulu yang telah dirangkum 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka gambaran penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 

 
Pengembangan Hipotesis  

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini akan 
dikemukakan pengembangan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Diduga CAR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  
Pertumbuhan    Laba pada Bank  Umum milik Pemerintah di 
Indonesia. 

H2 : Diduga BOPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  
Pertumbuhan Laba pada Bank  Umum milik Pemerintah di 
indonesia. 

H3: Diduga CAR dan Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Opersaional secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap  Pertumbuhan Laba  pada Bank Umum milik 
Pemerintah di Indonesia. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan sebagai sample penelitian ini adalah 4 ( empat ) 
Bank Umum milik Pemerintah yang terdaftar  di Direktori Bank Indonesia antara 
lain yaitu : Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan 
Negara dan Bank Mandiri. Sampel bank yang digunakan dalam penelitian 
meliputi bank umum milik Pemerintah yang terdaftar di website Bank Indonesia 
yang merupakan data laporan keuangan publikasi triwulan periode 2008-2010 
dengan kriteria : 

RASIO 
PERMODALAN  

( X1)  

BOPO  
( X2 ) 

Pertumbuhan Laba 
(Y) 
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• Bank menerbitkan laporan keuangan publikasi triwulan yaitu dari bulan maret, 
juni, September dan desember selama priode tahun 2008-2010. 
• Bank Umum milik Pemerintah yang terdaftar di Bank Indonesia dan yang di 
jadikan sample dalam penelitian ini sebanyak 4 ( empat ) Bank.  
Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi triwulan yaitu 
dari bulan Maret, Juni, September dan Desember selama priode tahun 2008-2010. 
Sedangkan sumber datanya dalam penelitian ini akan diolah dengan software 
SPSS.16 for windows. 
Variable Penelitian  
a) Variabel Dependen (Variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel yang mendahuluinya. Variabel ini disebut variabel Y yang 
menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Laba yang 
di ukur dengan rumus: 

            Laba Periode ini – Laba Periode sebelumnya 
       Pertumbuhan Laba =        x100% 

           Laba Periode sebelumnya 
  

b) Variabel Independen (Variabel bebas) atau X terdiri dari : 
1.  Capital dengan menggunakan suatu indikator yaitu CAR  yang  di 

peroleh dengan rumus:                                               
                                              Modal Bank                        
             CAR =             x 100% 

       Aktiva tertimbang menurut resiko     
              
2. Earning ( Aspek rentabilitas ) indicator yang  di pakai adalah BO/PO, 

yang di peroleh dengan rumus: 
                                         Biaya operasional                        

BOPO =                x 100% 
                         Pendapatan operasional                 
 
c) Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus regresi linier 
berganda : Y= a+X1+X2+e 

Dimana : 
Y   =  Pertumbuhan Laba 
a  =  konstan 
X1  =  CAR 
X2  =  BOPO 
e   =  standard error 

Definisi Operasional Variabel 
 Usaha untuk memperoleh penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan 
peneliti dengan menghindari bias teori dalam hasil pengolahan, maka varibel-
variabel yang digunakan sebagai berikut : 
1.  Data Pertumbuhan Laba  

 Data variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Laba. 
Bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Milik Pemerintah  periode 
2008 – 2010. Definisi dari Data Pertumbuhan laba diperoleh dengan cara 
menghitung Perbandingan laba periode ini dikurangi dengan laba periode 
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sebelumnya kemudian di bagi dengan laba periode sebelumnya dan dikalikan 
seratus persen. 

2.  Data CAR (Capital Adequacy Ratio) 
Data variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah CAR, 

data tersebut bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Milik Pemerintah    
periode 2008-2010. Definisi dari Data CAR diperoleh dengan cara menghitung 
perbandingan antara Modal Bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko 
(ATMR) dan dikalikan seratus persen. 

3.  Data BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 
 Data variabel yang ketiga dalam penelitian ini adalah BOPO, data tersebut 

bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Milik Pemerintah periode: 
2008-2010. Definisi dari Data BOPO diperoleh dengan cara menghitung 
perbandingan Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional dan dikalikan 
seratus persen. 

Metode Analisis Data 
Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 
pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. 
Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak melanggar empat 
asumsi klasik yang mendasari model regresi linier, ketiga asumsi tersebut adalah 
sebagai berikut (Gujarati, 1995 dalam prasetio 2005)  
Uji Normalitas Data   

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 
digunakan telah berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan analisis statistik yaitu melalui nilai Skweeness dari descriptive 
statistic dimana bila nilai statistik Skweeness-nya mendekati nol maka data dalam 
penelitian ini telah terdistribusi secara normal dan juga melalui analisis grafik 
normal probability plot dimana garis yang menggambarkan data yang 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya, (Styawan,2009;56). 
Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 
berdasarkan waktu. Autokorelasi menunjukkan adanya kondisi yang berurutan 
antara gangguan atau distribusi yang masuk dalam regresi (Algifari, 1997 dalam 
prasetyo, 2005). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 
korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut waktu 
(time series). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dalam penelitian ini maka 
digunakan uji DW dengan melihat koefisien korelasi DW test (Algifari, 1997 
dalam Prasetio (2005). 

TABEL 
3.5.c  

TINGKAT AUTOKORELASI (DURBIN WATSON) 
DW Kesimpulan 

Kurang dari 1,10 Ada autokorelasi 
1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 
2,47 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

Lebih dari 2,91 Ada autokorelasi 
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Uji Heteroskedastisitas  
Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi, 

dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians 
dari residual dari setiap pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka 
disebut heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas terjadi apabila disturbance 
terms untuk setiap observasi tidak lagi konstan tetapi bervariasi.  

Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas 
dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan 
digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa 
(Singgih, 2001) dalam Prasetio(2005) :  
1.  Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian 
menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas  
Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel 

dependent dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan variabel dependent 
lainnya. Jika suatu model regresi mengandung multikolinearitas maka kesalahan 
standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variable 
dependent. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan :  
 1.  Nilai deskriminasi yang sangat tinggi dan diakui dengan nilai F - test yang 

sangat tinggi, serta tidak atau hanya sedikit nilai t - test yang signifikan.  
 2.  Meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variable 

dependent dengan menggunakan Variance Inflating Factor (VIF) dan 
Tolerance Value. Batas VIF adalah 10 dan Tolerance Value adalah 0.1 jika 
nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance Value lebih kecil dari 0.1 
maka terjadi multikolinearitas dan harus dikelompokkan dari model.  

Analisis Uji Hipotesis 
Pengujian Secara Parsial atau Individu 
 Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang 
lain tidak berubah (ceteris paribus). 
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan formulasi Ho dan Ha 

 Ho : tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y 
 Ha : ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y 

2. Menentukan daerah penerimaan dengan menggunakan uji t. Titik 
 kritis yang dicari dari tabel distribusi t dengan tingkat kesalahan atau level 
 signifikansi (α) 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-1-k, dimana 

    n = jumlah sampel, k = jumlah variabel bebas. 
               b1 
3. Mencari t hitung dengan rumus =   

                Sb1 

 Dimana t : t hitung 
 b1 : koefisien regresi ganda 
 Sb1 : standar error pada b1 

4. Buat kesimpulan tolak Ho atau terima Ho 
 Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak 
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 Jika t hitung < t tabel berarti Ho diterima 
Pengujian Secara Bersama-Sama atau Simultan 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 
Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan 
F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat : 
Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima yaitu variabel - variabel independen secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak yaitu variabel - variabel independen secara 
simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai 
signifikansi F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat 
α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada pembandingan antara nilai signifikansi F 
dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 
Jika nilai signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel-variabel 
independen secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen 
Jika nilai signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima yaitu variabel - variabel 
independen secara simultan tidak berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.  
Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. CAR Tahun 2008 - 2010 ( dapat dilihat di lampiran  )  
2. BOPO Tahun 2008 - 2010 ( dapat dilihat di lampiran  )   
3. Pertumbuhan Laba Tahun 2008 - 2010 ( dapat dilihat di lampiran  )  

ANALISIS HASIL PENELITIAN 
Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap temuan-temuan empiris 
mengenai pengaruh rasio keuangan yang diproksi kedalam rasio capital adequacy 
ratio (CAR), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 
sebagai variabel independen terhadap Pertumbuhan Laba sebagai variabel dependen. 
Data variabel Capital Adequacy Ratio  (CAR) dan (BOPO) diambil dari Directory BI. 

Berikut disajikan statistik deskriptif secara umum dari data yang 
digunakan dapat dilihat pada tabel 4.1 

      Tabel 4.1 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 48 .021 .224 .13327 .038092 

BOPO 48 .047 .750 .11338 .122685 

PLABA 48 .070 1.089 .55040 .257658 

Valid N (listwise) 48     
 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Berdasarkan hasil penghitungan pada table 4.2 yang terdiri dari empat 
Bank Konvensional bahwa : 
a. Jumlah sampel yang digunakan adalah 48, 
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b. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai nilai minimum  021 
%, dan maksimum  224 %, dengan nilai rata – rata (mean) 13.32 %, 
penyimpangan 038 %.  

c. Variabel Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 
memilki nilai  minimum 047%, dan maksimum 75%, dengan nilai rata – 
rata (mean) 11.33%, dan penyimpangan 1226%, 

d. Variabel  Pertumbuhan Laba memiliki nilai minimum 070%, dan 
maksimum 1089,%, dengan nilai Rata–rata (mean) 5504%, dan 
penyimpangan 2576%, 

Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t terlebih 

dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk 
menguji validitas dari hasil analisis regresi linier berganda. Uji normalitas 
berguna pada tahap awal dalam analisis data. Pengujian normalitas data adalah 
untuk mengetahui apakah dalam model regresi  variabel penggangu atau residual 
memiliki distribusi yang normal (Erlina dan Mulyani, 2005:81, dalam Rizkiah 
2009:66). 

Pengujian normalitas data dapat menggunakan kolmogorov-smirnov test 
atau menggunakan kurva persebaran data, menggunakan kriteria jika p-value < 
0,05 maka data tidak berdistribusi normal, (Supramono dan Utami, 2004 dalam 
Rizkiah 2009:66). 
Uji Normalitas  
Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan kolmogorov-smirnov test terlihat pada 
tabel 4.2.1                       

   Tabel. 4.2.1 
 Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .30853814 
Most Extreme Differences Absolute .103 

Positive .103 
Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .713 

Asymp. Sig. (2-tailed) .689 

a. Test distribution is Normal.  

   
Sumber: Pengolahan SPSS 16.0 
 

Pada tabel 4.2.1 terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,689 
dan diatas nilai signifikan (0,05), atau 0,689 > 0,05 , maka dengan kata lain  
residual berdistribusi normal. Dengan dilakukannya uji normalitas data maka 
demikian keseluruhan data dapat disimpulkan bahwa dari nilai- nilai observasi 
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data telah berdistribusi secara normal dan dapat dilanjutkan ke uji asumsi klasik 
lainnya (Rizkiah:2010). 
Uji Autokorelasi  
 Untuk menguji apakah terdapat gejala problem autokorelasi dalam data 
penelitian maka dapat digunakan Durbin Watson Test, dengan kriteria jika nilai 
durbin Watson ≤ 2 maka tidak terdapat gejala autokorelasi (Setyadarma,2010:2). 
Hasil uji autokororelasi terlihat pada tabel 4.2.2 

    Tabel 4.2.2 
                   Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

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

Estimate Durbin-Watson 

1 .154a .024 -.020 .315320 2.086 
a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR   
b. Dependent Variable: PLABA   
Sumber: Pengolahan Data SPSS  16.0 
Melalui hasil perhitungan Durbin–Watson dihasilkan angka 2.086 Sehingga tidak 
terdapat autokeralasi dengan menggunakan kriteria Durbin–watson Test ≤ 2. 
Maka dengan demikian disimpulkan tidak terjadi problem autokorelasi  
(Setyadarma,2010:2). 

DW  Kesimpulan  
Kurang dari 1,10  Ada autokorelasi  

1,10 – 1,54  Tidak ada kesimpulan  
1,55 – 2,46  Tidak ada autokorelasi  
2,47 – 2,90  Tidak ada kesimpulan  

Lebih dari 2,91   Ada autokorelasi  

 
Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji apakah pada model regresi terdapat  terdapat problem 
multikolinealitas, maka dapat dilihat pada nilai  Variance Inflation Faktor (VIF), 
Kriteria yang digunakan adalah jika nilai Variance Inflation Faktor (VIF) > 10, 
maka diindikasikan model tersebut tidak memiliki gejala Multikolinearitas  
(Setyadarma,2010:6) 

                                           Tabel 4.2.3. 
                                    Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .322 .125  2.579 .013   
CAR -.552 .846 -.097 -.653 .517 .979 1.021 

BOPO -.273 .263 -.154 -1.039 .304 .979 1.021 
a. Dependent Variable: abresid      
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 16.0 
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Pada table 4.2.3 terlihat bahwa tidak ada variable bebas yang memiliki nilai VIF 
diatas 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Multikolienaritas pada 
model regresi yang digunakan. (Setyadarma,2010:6). 
Hasil uji Heteroskedastisitas  
 Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser terlihat pada 
tabel 4.2.4 
                                                        Tabel 4.2.4 

                                  Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .322 .125  2.579 .013 

CAR -.552 .846 -.097 -.653 .517 

BOPO -.273 .263 -.154 -1.039 .304 

a. Dependent Variable: abresid    
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0 
 Berdasarkan tabel 4.3.4. menunjukan nilai signifikan 0,05 pada varibel    
Capital Adequacy Ratio (CAR), nilai signifikan 0,03 dari variabel Biaya 
operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO). Syarat terbebas dari gejala 
heteroskedastisitas adalah nilai signifikan masing-masing variabel bebas adalah > 
dari 0,05 (5%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan Variabel CAR, dan BOPO  
tidak mengalami heteroskedastisitas (Setyadarma,2010:10). 
Analisis Regresi Linier Berganda 

         Tabel 4.3 
Rangkuman hasil analisis regrasi 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 
.739 .180  4.110 .000   

CAR -.884 1.220 -.108 -.725 .472 .979 1.021 

BOPO -.324 .379 -.127 -.855 .397 .979 1.021 

a. Dependent Variable: PLABA      
Sumber : Hasil pengolahan SPSS 16.0 
   Dari hasil regresi linier berganda dapat di buat persamaan regresi   linier 
berganda pada kolom Unstandarized coefisients bagian B diperoleh model 
persamaan sebagai berikut :  
Y =0.739(CAR) – 0,884 (BOPO) – 0,324 +e 
Keterangan : 
Y = Pertumbuhan Laba 
X1= Capital Adequacy Ratio 
X2=Perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
E =Standar Error 
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Hasil Pengujian Hipotesis 
Analisis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dari SPSS, maka didapat sebagai berikut :  

          Tabel 4.4 
         Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Model Summaryb 

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

1 .170a .029 -.014 .21856 

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR  
b. Dependent Variable: abresid  
Sumber : Hasil pengolahan  SPSS 16.0 

Berdasar output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh Nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0.29 Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa 
besar presentase variasi Pertumbuhan Laba  yang bisa dijelaskan oleh variasi dari 
kedua variabel bebas yaitu CAR, BO/PO, hanya sebesar 0.29%, sedangkan 
selebihnya sebesar  71% (100%-0.29%)  dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau 
variabel lain diluar diluar model penelitian ini. 

Nilai Standar Error of the Estimate (SEE) sebesar 0,21856 semakin kecil 
standar Deviasi berarti model semakin baik, maka model regresi layak digunakan.   

Selanjutnya pengujian hipotesis  secara statistik dilakukan dengan 
menggunakan : 
Pengujian Hipotesis Uji F (F-test) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependennya . Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada Tabel 4.13 
berikut : Uji ini dilakukan dengan syarat : 
• Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima yaitu variabel-variabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
• Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak yaitu variabelvariabel independen 

secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Pengujian juga dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikansi F pada 
tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 
Analisis didasarkan pada pembandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai 
signifikansi 0,05 dimana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 
• Jika signifikansi F < 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 
• Jika signifikansi F > 0,05, maka H0 diterima yaitu variabelvariabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.   
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Tabel 4.5 
Ringkasan ANOVA untuk uji F (F-test) 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .109 2 .055 .550 .581a 

Residual 4.474 45 .099   
Total 4.584 47    

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR    
b. Dependent Variable: PLABA     
Sumber : Pengolahan data SPSS 16.0 
  Untuk menguji hipotesis F dapat membandingkan nilai Fhitung dengan nilai 
Ftabel   (Critical value dari F tabel), derajat bebas (df) dapat di ketahui dengan 
menggunakan table F (Rangkuti,2002:86).  
 
Kaidah pengujian signifikansi regresi berganda : 
Jika Fhitung > Ftabel, maka signifikan 
Jika Fhitung < Ftabel maka tidak signifikan 
Df (v1) adalah banyaknya variabel independen dalam penelitian ini adalah 2, 
sedangkan nilai v2 adalah banyaknya sampel di kurangi (v2) sehingga 48-2 = 46. 
mengingat F0,05,2,46 = 3,19 
 Berdasarkan tabel 4.6. hasil uji ANOVA atau uji F  secara simultan 
didapat  Fhitung 0,129 lebih kecil dari pada Ftabel 3,19. Atau (0.550 < 3,19) nilai 
Ftabel dalam penelitian ini di peroleh dengan menggunakan fungsi FINV pada 
Microsoft Excel dengan FINV(0.05,2,46). Maka Ho diterima. Nilai signifikannya 
adalah 0,58 > 0,005, hal ini berarti tidak terdapat  pengaruh  secara bersama–sama 
(simultan) variabel CAR (Capital Adequacy Ratio), dan BOPO (Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Opersional) terhadap Pertumbuhan laba pada 
Bank Konvensional di Indonesia periode 2008 – 2010. 
Pengujian Hipotesis Uji t (T-test) 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang 
lain tidak berubah (ceteris paribus) 
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan formulasi Ho dan Ha 
  Ho : tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y 
  Ha : ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y 
2.  Menentukan daerah penerimaan dengan menggunakan uji t. 
    Titik  kritis yang dicari dari tabel distribusi t dengan tingkat kesalahan atau level 
 signifikansi (α) 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-1-k, dimana 
 n = jumlah sampel, k = jumlah variabel bebas.  
               b1 
3.  Mencari t hitung dengan rumus =   

                Sb1 

  Dimana t : t hitung 
  b1 : koefisien regresi ganda 
  Sb1 : standar error pada b1 
4.  Buat kesimpulan tolak Ho atau terima Ho 
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  Jika t hitung > t tabel berarti Ho ditolak 
  Jika t hitung < t tabel berarti Ho diterima 
 Tabel 4.6  hasil uji t-test 

    Tabel 4.6 
   Uji Statistik t (t-test) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .705 .148  4.760 .000 

CAR -.942 1.004 -.139 -.938 .353 

BOPO -.253 .312 -.120 -.811 .421 
a. Dependent Variable: PLABA    
Sumber : Pengolahan data SPSS 16.0 
 
 Berdasarkan table 4.6. hasil uji t-test penelitian ini adalah sebagaiberikut : 
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Pertumbuhan laba. 

Dimana thitung Capital Adequacy Ratio adalah -0,938 lebih kecil dari ttabel    
dimana nilai Ttable dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan fungsi  
TINV di Microsoft Excel,  diperoleh Ttabel  TINV(0.05,48) adalah sebesar  
2,010 atau (-0.938 < 2,010) dan nilai signifikansinya 0,353 > 0,05. Dengan 
demikian secara parsial. Maka Ho diterima, artinya tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan secara parsial antara variabel Capital Adequacy Ratio terhadap 
Pertumbuhan laba  pada Bank Umum Milik Pemerintah. Dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan bahwa CAR secara individual berpengaruh positif 
dan signifikan tidak dapat diterima.     

2. Pengaruh Biaya Operasional dengan Pendapatan Operasional terhadap 
pertumbuhan laba Dimana nilai thitung Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Operasional  adalah -0,811 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,010 atau (-0.811  < 
2,010) dan nilai signifikansinya 0,421 > 0,05. Dengan demikian secara parsial 
Ho diterima. Maka Ha ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial antara variabel  Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Operasional terhadap Pertumbuhan laba pada Bank Umum Milik Pemerintah di 
Indonesia. Menyatakan bahwa Biaya Operasional dengan Pendapatan 
Operasional tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan laba. Dari hasil 
penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,421 menunjukkan bahwa 
hasilnya tidak signifikan karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, 
yaitu sebesar 0,421. Karena tingkat signifikansinya melebihi dari 0,05% 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan Biaya 
Operasional dengan Pendapatan Operasional  berpengaruh dan signifikan 
terhadap Pertumbuhan laba, tidak dapat diterima. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti, apakah Capital Adequacy Ratio (CAR),  dan Biaya 
Opersional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh terhadap 
Profitabilitas Return on Equity (ROE) Pada Bank Umum Milik Pemerintah           
di Indonesia. Dalam Hal ini , CAR, dan BOPO bertindak sebagai Variabel bebas. 
Pertumbuhan laba Bank Umum Milik Pemerintah, yang bertindak sebagai 
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variabel terikat periode tahun 2008-2010. Hasil pengujian hipotesis dengan 
menggunakan analisis regresi berganda dengan dua variabel independen (Capital 
Adequacy Ratio (CAR), dan Biaya Opersional dengan Pendapatan Opersional 
(BOPO) dan satu variabel dependen Pertumbuhan laba menunjukkan bahwa : 
1. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAR (Capital 

Adequacy Ratio), dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan       
Operasional) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan       
laba Bank Umum Milik Pemerintah di Indonesia. 

2. Secara Parsial Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh dan tidak        
signifikan terhadap Pertumbuhan laba. Peran kecukupan  modal bank dalam        
menjalankan usaha pokoknya, adalah hal yang  harus dipenuhi. 

3. Efisiensi Biaya (BOPO) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 
pertumbuhan laba. Semakin tinggi rasio Biaya maka dapat dikatakan kegiatan 
operasional yang dilakukan bank tersebut tidak efisien. Begitu pula sebaliknya 
semakin rendah rasio BOPO maka kegiatan operasional bank tersebut akan 
semakin efisien. Bila semua kegiatan yang dilakukan bank berjalan secara 
efisien, laba yang akan didapat juga semakin besar yang pada akhirnya akan 
meningkatkan profitabilitas keuangan bank tersebut. 

Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan yang diharapkan dapat 
disempurnakan pada penelitian kedepan. Kelemahan – kelemahan yang terdapat 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bank sangat banyak memilki rasio selain pertumbuhan laba untuk mengukur 

kinerja keuangan dalam hal ini hanya pertumbuhan laba rasio yang dipakai 
untuk penelitian ini. 

2. Dalam penelitian ini tidak banyak Rasio yang digunakan sebagai Variabel 
bebas untuk mengukur pertumbuhan laba hanya menggunakan dua variabel 
sehingga tidak banyak yang mewakili variabel bebas tersebut. 

Saran  
Pengungkapan keterbatasan penelitian, maka penulis mengemukakan dalam 

penelitian ini. 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang menjadi tolak ukur 

Bank Umum Milik Pemerintah, yang mengukur Pertumbuhan Laba 
perbankan, dan diharapkan menambah jumlah sampel penelitian. 

2. Pertumbuhan dapat dipengaruhi banyak variabel bebas, untuk itu penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat  menambah variabel bebas penelitian. 

3.  Periode penelitian yang cukup pendek yaitu tiga tahun (2008-2010)   sehingga 
kemungkinan hasil penelitian kurang mencerminkan fenomena yang 
sesungguhnya. 
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