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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan laba industri perbankan 

nasional pada kuartal IV/2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan 

periode yang sama 2014. Menurut Rini dan Fadilla (2016) hal tersebut tercermin 

dari indikator Return On Asset (ROA) industri perbankan yang lebih rendah 

dibandingkan akhir tahun 2014. Pada Desember 2014 ROA bank-bank sebesar 

2,85%, sedangkan di November 2015 ROA berada di level 2,30%. Akhir tahun 

ROA di sekitar 2,30% hingga 2,35%.  

ROA menjadi indikator profitabilitas yang sangat penting bagi bank 

karena ROA mengukur profitabilitas bank yang didasarkan dari nilai asset, 

dimana sebagian besar aset bank berasal dari dana masyarakat atau dana pihak 

ketiga (DPK) (Haryanto, 2015). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin 

baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. Penggunaan ROA 

selain merupakan ukuran profitabilitas bank, ratio ini sekaligus merupakan 

indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan 

manajeman dalam mengelola aset untuk memperoleh keuntungan. 

Terdapat banyak faktor yang menentukan profitabiilitas bank. Faktor 

penentu profitabilitas bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor yang berasal 

dari dalam (kondisi internal) bank itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar 
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(kondisi eksternal) bank (Staikouras and Wood, 2011). Faktor internal merupakan 

faktor-faktor yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan manajemen bank itu 

sendiri. Penurunan ROA yang terjadi pada kuartal IV tahun 2015 tersebut diatas 

terjadi karena factor internal. Dalam hal ini, bank-bank lebih berhati-hati dalam 

berbisnis, antara lain dengan lebih banyak membentuk cadangan kerugian 

penurunan nilai keuangan (CKPN) seiring dengan meningkatnya rasio kredit 

bermasalah atau non performing loan (Rini dan Fadilla, 2016). Dalam  hal ini 

peneliti membatasi pada faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

bank. 

Selain itu, kinerja keuangan perbankan dapat direpresentasikan dengan 

profitabilitas yang juga menunjukkan tingkat kesehatan bank. Secara sederhana 

dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank 

yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan 

fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta 

dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, 

terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut 

diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta 

bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. 

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai 

modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik 

dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan 

yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara 
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likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu 

bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah 

ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada 

prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.  

Modal dalam bentuk riil atau uang merupakan salah satu syarat suatu bank 

dapat beroperasi, oleh karena itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah 

menetapkan bahwa kecukupan modal minimum atau Capital Adequacy Ratio 

(CAR) suatu bank harus sebesar minimum 8%. Hal ini diperkuat oleh Wardiah 

(2013) yang menyatakan semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan 

bank tersebut menanggung risiko dari setiap kredit dan investasi pada aktiva 

produktif yang berisiko. Dengan kata lain, CAR suatu bank mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja keuangan bank. Sudiyatno dan Suroso (2010) menjelaskan CAR 

memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas(ROA) sebagai proksi kinerja 

keuangan. Sebaliknya Eng (2013) tidak menemukan adanya pegaruh CAR 

terhadap ROA.  

Industri perbankan menjadi industri yang syarat dengan risiko, terutama 

karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan selanjutnya disalurkan dalam 

bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat 

berharga dan penanaman dana lainnya . Dalam melaksanakan fungsi intermediasi 

yaitu menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana tersebut 

kepada masyarakat yang membutuhkannya (lending), bank menghadapi risiko 

diantaranya adalah risiko kredit (lending) yang diproksi dengan Non Performing 

Loan atau Problem Loan (NPL). NPL ini sangat mempengaruhi kinerja bank 
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terutama kualitas asset dan semakin tinggi NPL maka akan menurunkan 

pendapatan bank (revenue). Non Performing Loan merupakan risiko yang 

dihadapi oleh bank dalam rangka meningkatkan portfolio kredit. Oleh karena itu 

untuk dapat membuat kinerja keuangan bank tetap berapor biru maka harus 

menjaga posisi NPL maksimum 5%.  Namun sebaliknya Aini (2013) menemukan 

bahwa NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perubahan laba.Hal 

ini diperkuat oleh Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa NPF 

(Non Performing Financing) atau NPL dalam perbankan konvensional tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank.  

Sedangkan untuk menilai seberapa besar bank dapat menyalurkan dana yang 

dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang memerlukannya maka digunakan 

proksi dengan LDR (Loan To Deposit Ratio) yaitu perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh 

bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indoneisa (PBI) Nomor.12/19/PBI/2010 

tanggal 4 Oktober 2010 dan berlaku 1 Maret 2011, tingkat LDR yang dianggap 

sehat oleh Bank Indonesia adalah berkisar antara 78% s/d 100%. Aini (2013) 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan laba 

pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indoensia untuk periode 

2009-2011. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa LDR justru meningkatkan 

perubahan laba. Dapat diartikan bahwa berarti peningkatan LDR berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Eng (2013) menunjukkan 

sebaliknya bahwa penurunan  Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

peningkatan laba yang diperoleh bank.  
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Efisiensi juga merupakan salah satu faktor yang harus diukur untuk 

melihat apakah bank beroperasi secara efisien atau tidak, yang biasanya diproksi 

dengan BOPO yaitu ratio biaya operasional dengan pendapatan operasional. 

BOPO menunjukkan seberapa besar bank dapat menekan biaya operasional disatu 

pihak dan seberapa besar pula dapat meningkatkan pendapatan operasional dilain 

pihak, Oleh karena itu BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank  

Penelitian yang dilakukan Margaretha dan Zai (2013) menyimpulkan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan ROA. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbandingan total biaya operasional 

dengan pendapatan operasional akan berakibat turunnya ROA. Hal senada 

diungkapkan Sudiyatnodan Suroso (2010) dalam penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap laba bank sehingga 

diprediksikan BOPO juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Penelitian ini dilakukan oleh Margaretha dan Zai (2013) menguji pengaruh 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya 

Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL) dan  

Net Interest Margin (NIM) terhadap Return on Asset (ROA). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang telah go public di Indonesia 

periode 2007 sampai 2011. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa CAR, LDR, BOPO, NPL 

dan NIM berpengaruh terhadap ROA pada bank yang go public. 

Berdasarkan hasil penelitian Simorangkir (2012), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja bank diukur dengan CAR, BOPO, LDR, dan NPL Net. 
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Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama faktor-faktor 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA 

pada BUSN devisa di BEI dan hasil uji-t menunjukkan bahwa CAR berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROA, dan NPL Net berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.  

Penelitian ini menggunakan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

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

(LDR) dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk 

mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank 

Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa di Indonesia.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perbankan (ROA) pada BUSN Devisa. 

2. Apakah NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perbankan (ROA) pada BUSN Devisa. 

3. Apakah Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perbankan (ROA) pada BUSN Devisa. 

4. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan (ROA) pada BUSN Devisa.  
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5. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan (ROA) pada BUSN 

Devisa. 

6. Apakah CAR, NPL, NIM, LDR, dan BOPO memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perbankan (ROA) pada BUSN Devisa. 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi nasabah dapat melihat bagaimana pengaruh penyaluran kredit dan 

keamanan nasabah dengan melihat resiko usaha dan kredit. 

2. Bagi pengambil kebijakan (manajemen) dapat digunakan sebagai dasar 

untuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan ROA. 

Dasar kebijakan itu adalah dengan melihat variabel independen yang 

berpengaruh terhadap ROA. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding hasil riset 

penelitian yang berkaitan dengan ROA pada industri perbankan dengan 

mengacu dan memenuhi saran penelitian terdahulu  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Return On Asset (ROA)  

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, dalam hal ini bank, untuk 

memperoleh laba. Bahwa laba itu merupakan tujuan perusahaan adalah sudah 

jelas. Bagi bank memperoleh laba yang “cukup” adalah penting sekali artinya, 

karena alasan seperti disebutkan di bawah ini (Wasis, 1993).  

1. Dapat menarik para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya 

dengan membeli saham yang dikeluarkanoleh bank. Pada gilirannya bank 

mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran jasanya kepada 

masyarakat.  

2. Dengan laba yang cukup, dapat disisihkan sebagian artinya tidak semua 

laba dibagikan seluruhnya kepada pemilik saham, sehingga dapat dibentuk 

cadangan. Kenaikkan cadangan sudah barang tentu menaikkan kredibilitas 

(tingkat kepercayaan) masyarakat terhadap bank tersebut.  

3. Sebaliknya, bila tingkat profitabilitas dianggap tidak cukup (kurang), maka 

modal tidak bertambah, bahkan para pemegang saham akan menjual 

sahamnya untuk ditanamkan ke dalam perusahaan lain yang lebih 

menguntungkan.  

 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan mengelola 
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tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini 

menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat.  

Menurut Bank Indonesia, Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan 

antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu periode. Rasio 

ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini sangat penting, 

mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan 

tingkat efisiensi usaha suatu bank. Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI 

akan memberikan score maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki ROA > 1,5% 

(Hasibuan, 2006). Semakin besar Return On Assets (ROA) suatu bank, semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Total asset biasanya digunakan 

untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah aset-aset produktif yang terdiri 

dari penempatan surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, surat 

berharga pasar uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan pada 

call money atau money market dan penempatan dalam bentuk kredit 

(Dendawijaya, 2003).  

Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan 

yang dalam hal ini pasti berorientasi pada profit motif atau keuntungan yang 

diraih oleh perusahaan tersebut. Menurut Shapiro (1992) Profitability analysis 

yang diimplemetasikan dengan profitability ratio, disebut juga operating ratio. 

Dalam operating ratio tersebut, terdapat dua tipe rasio yaitu margin on sale dan 

return on asset. Profit margin, digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran yang berhubungan dengan dengan 
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penjualan, yaitu meliputi gross profit margin, operating profit margin, dan net 

profit margin. Hubungan antara return on asset dan share holder eqiuty ada dua 

ukuran yakni, return on asset (ROA) yang biasanya disebut return on investment 

atau (ROI) dan return on equty (ROE). Return on asset dalam hal ini lebih 

memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh earning dalam operasi 

perusahaan, sementara return on equity (ROE) hanya mengukur return yang 

diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Mawardi, 

2005).  

Dalam penelitian ini Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur 

kinerja keuangan perbankan adalah karena Return on Asset digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Return on Asset merupakan rasio antara 

laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar Return on Asset 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian 

(return) semakin besar. Apabila Return on Asset meningkat, berarti profitabilitas 

perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan 

profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 2004).  

  

Capital Adequancy Ratio (CAR)  

Pemodalan (Capital Adequacy) menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan 

dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Prastiyaningtyas, 2010). 
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Perlunya permodalan bank menurut Wilson dalam Werdaningtyas (2002) adalah 

untuk: (1) melindungi pemilik dana dan menjaga kepercayaan masyarakat, (2) 

untuk menutup risiko operasional yang dapat terjadi, (3) menghapus asset yang 

non performing loan dimana peminjam tidak dapat membayar hutang pada saat 

yang telah ditentukan, (4) sumber pendanaan pendahuluan. Berdasarkan ini, maka 

dua fungsi utama capital adalah pembiayaan dalam infrastruktur dan melindungi 

nasabah dari kerugian yang mungkin terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

Kepercayaan masyarakat ini akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito dan 

tabungan (Januarti I.,2002).  

Dalam formula CAR dibandingkan antara modal dengan semua jenis aktiva yang 

dianggap mengandung risiko atau yang lazim disebut Aktiva Tertimbang Menurut 

Risiko (ATMR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang merupakan faktor 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko 

kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR menunjukkan sejauh 

mana penurunan asset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, 

semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Tarmidzi Achmad, 

2003). Bank Indonesia menerapkan CAR yaitu kewajiban penyediaan modal 

minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi 

tertentu dari total ATMR.  

Berdasarkan ketentuan BI dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank 

terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. 
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Modal inti meliputi modal disetor, cadangan laba ditahan, agio saham, cadangan 

umum dan laba ditahan. Modal pelengkap antara lain cadangan aktiva tetap.  

Di samping itu, ketentuan BI juga mengatur perhitungan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR), yang terdiri atas ATMR dihitung berdasarkan nilai 

masing-masing pos aktiva. Pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya 

masing –masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos 

aktiva pada rekening administrasi bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-

masing.  

Berdasarkan ketentuan BI, bank yang dinyatakan termasuk bank yang sehat harus 

memiliki CAR minimal 8%. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan 

oleh BIS (Bank for International Settlement) (Lukman Dendawijaya, 2003).  

 

Non Performing Loan (NPL)  

Menurut peraturan bank Indonesia nomer 5 tahun 2003, risiko adalah potensi 

terjadinya peristiwa (event) yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena 

situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan 

pesat peraturan Bank Indonesia tersebut, salah satu risiko usaha bank adalah risiko 

kredit, yang didefinisikan : risiko yang timbul sebagai akibat 

kegagalan counterparty memenuhi kewajiban. Menurut Ayuningrum (2011), 

credit risk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam 

bentuk pinjaman terhadap masyarakat. Adanya berbagai sebab, membuat debitur 

mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti 

pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak 
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terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan kerugian dengan 

tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan.  

Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang 

operasinya memberikan kredit, karena semakin besar piutang yang diberikan 

maka semakin besar pula resikonya. Oleh karena itu perlu diantisipasi 

kemungkinan risiko yang timbul dalam menjalankan usaha perbankan.  

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu risiko kredit 

adalah Non Performing Loan (NPL). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank 

(Herdiningtyas,2005). Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, 

semakin kecil Non Performing Loan (NPL), maka semakin kecil pula risiko kredit 

yang ditanggung oleh pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik Bank 

Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL net dibawah 5%.  

 

Loan to Deposit Ratio (LDR)  

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu masalah yang kompleks dalam 

kegiatan operasional bank, hal tersebut dikarenakan dana yang dikelola bank 

sebagian besar adalah dana dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan 

dapat ditarik sewaktu-waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut 

memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban 

(Siamat, 2005).  

Pada umumnya aktivitas suatu bank diarahkan pada usaha untuk meningkatkan 

pendapatan dengan meminimalkan risiko. Secara konvensional banyak bank 
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mengutamakan aktivitas perkreditan sebagai sarana mencapai tujuan tersebut, 

namun ternyata banyak bank yang mengalami kepailitan karenanya. Aktivitas 

perkreditan dapat mendominasi penggunaan dana suatu bank karena perkreditan 

mempengaruhi aktivitas bank, penilaian atas tingkat kesehatan bank, tingkat 

kepercayaan nasabah serta tingkat pencapaian laba. Permasalahan yang sering 

timbul dalam penanaman dana di bidang perkreditan akan menyangkut : besarnya 

dana yang dapat digunakan (sensitive atau tidak), pengaturan komposisi jenis 

kredit (pihak luar, pihak dalam, dijamin atau tidak), komposisi berdasarkan jatuh 

temponya (pendek, menengah atau panjang), penyiapan sumber dana manusia 

dalam Assets Liability Management Commitee (ALCO) yang menampung 

kebersamaan proses manajemen untuk mencapai level tinggi serta pola yang stabil 

dalam pertumbuhan NIM, ROA,ROE, ROI (Imam R.1999 dalam Januarti, 2002).  

Loan to Deposit Ratio (LDR) 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 memberikan kredit. Rasio 

ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. 

Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari loan to deposit 

rasio suatu bank adalah sekitar 80%. Namun, batas toleransi berkisar antara 85% 

sampai 100% (Dendawijaya, 2003).  
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BOPO  

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Siamat, 

2005). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank 

dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Hal ini disebabkan setiap peningkatan operasi akan berakbiat pada 

menurunya laba sebelum pajak dan akhirnya akan menurunkan laba atau 

profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan.  

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya 

adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2003). Menurut Surat Edaran BI No. 3/30 

DPNP tanggal 14 Desember 2001, BOPO diukur dari perbandingan antara biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya 

yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya 

(biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). 

Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga 

yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi 

lainnya.  
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Rasio Biaya Opersional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut 

rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisiensi bank dalam menjalankan 

aktivitas usahanya. Bank yang sehat rasio BOPOnya kurang dari 1 sebaliknya 

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

Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional 

dalam menutup biaya operasional. Jika rasio BOPO semakin meningkat 

mencerminkan kurangnya bank dalam mengelola usahanya (SE.Intern BI,2004). 

Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio 

BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat 

dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  

Dalam lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/30/DPNP tanggal 16 

Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas surat edaran Bank Indonesia nomor 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi 

Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan 

kepada Bank Indonesia, dijelaskan pedoman perhitungan rasio keuangan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

- Capital Adequancy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum (KPMM) = Modal / Aktiva tertimbang Menurut Risiko.  

Semakin besarnya KPMM suatu bank tentunya menunjukkan bank tersebut 

semakin solvable, demikian sebaliknya. 

- NPL merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas aset.  
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Rasio NPL dihitung dengan rumus: NPL = Kredit bermasalah / Total Kredit.  

NPL yang besar menunjukkan di bank tersebut terdapat banyak kredit bermasalah. 

Dengan demikian semakin kecil NPL menunjukkan bank tersebut semakin bagus 

kualitas asetnya demikian juga sebaliknya. 

- LDR adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas 

bank. LDR dihitung dengan menggunakan formula: LDR = Kredit / Dana 

Pihak Ketiga. Berbeda dengan rasio lainnya, pencapaian LDR yang bagus 

adalah apabila nilai LDR masih dalam batas yang ditetapkan Bank 

Indonesia. LDR yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah tidak akan 

bagus bagi bank. 

- BOPO juga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi bank.  

Rasio BOPO dihitung dengan rumus: 

BOPO = Total Beban Operasional / Total Pendapatan Operasional.  

Berbeda dengan NIM yang nilainya semakin tinggi semakin baik, maka untuk 

BOPO nilai yang semakin rendah justru menunjukkan pengelolaan operasi yang 

semakin efisien. 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas.  

ROA dihitung dengan rumus:ROA = Laba Sebelum Pajak / Rata-rata Total Aset. 

Semakin besar ROA yang dicapai menunjukkan tingkat profitabilitas yang 

semakin baik. 

  



18 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap profitabilitas perbankan 

(ROA) BUSN Devisa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap profitabilitas perbankan (ROA)  

BUSN Devisa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh NIM terhadap profitabilitas perbankan (ROA) 

BUSN Devisa. 

4. Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap profitabilitas perbankan 

(ROA) BUSN Devisa. 

5. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap profitabilitas perbankan 

(ROA) BUSN Devisa. 

6. Untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, LDR, dan BOPO terhadap 

profitabilitas perbankan (ROA) pada BUSN Devisa 

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel Dependent (Variabel Y)  

adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 

Variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel 

dalam penelitian ini adalah aspek profitabilitas yang diukur dengan ROA. 
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2. Variabel Independent (Variabel X)  

adalah variabel yang diduga sebagai sebab di variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 

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

dan BOPO.  

C. Definisi Operasional  

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 

Desember 2011, berikut ini dijelaskan definisi operasional masing-masing 

variabel yaitu: 

1. Return on Assets (ROA)  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh 

keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin 

baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan asset. Secara matematis maka 

rasio ROA (Return on Asset) dapat dirumuskan sebagai berikut :  

    
                  

                     
        

Keterangan: 

a. laba sebelum pajak adalah laba tahun berjalan sebelum pajak. 

b. Perhitungan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh: Untuk posisi Juni: 

(akumulasi laba per posisi Juni dibagi 6) x 12  

c. Rata-rata total aset: Contoh: Untuk posisi Juni: (penjumlahan total aset 

posisi Januari sampai dengan  Juni) dibagi 6 
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2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan. Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :  

    
          

                                
        

Keterangan: 

a. Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko dilakukan 

berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan 

modal minimum.  

b. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar didasarkan pada 

nilai tercatat aset dalam neraca (setelah dikurangi Cadangan Kerugian 

Penurunan Nilai/CKPN). 

 

3. Non Performing Loan (NPL)  

NPL merupakan rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Rasio ini dapat 

diukur menggunakan rumus :  

          
                 

             
        

Dimana:  

a. Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum.  

b. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet.  

c. Kredit bermasalah dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara 

gross (sebelum dikurangi CKPN).  

d. Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca, secara gross 

(sebelum dikurangi CKPN).  

e. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). 
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4. Net Interest Margin (NIM)  

NIM yaitu rasio antara pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif suatu 

bank. NIM dapat dihitung menggunakan rumus :  

 

    
                       

                          
        

Keterangan: 

a. Pendapatan bunga bersih: Pendapatan bunga – beban bunga  

b. Pendapatan bunga bersih disetahunkan. Contoh:  Untuk posisi Juni: 

(akumulasi pendapatan bunga bersih per posisi Juni dibagi 6) x 12    

 

5. Loan to Deposit Ratio (LDR)  

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

    
                            

                 
        

Keterangan: 

a. Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum.  

b. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk 

antar bank). 

 

6. BOPO  

BOPO merupakan rasio beban operasional, adalah perbandingan antara beban 

operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  
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D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

umum swasta nasional devisa sebanyak 35 bank yang memiliki laporan keuangan 

periode 2010 sampai dengan tahun 2015. Dari populasi yang ada akan diambil 

sejumlah tertentu sebagai sampel. Nama-nama bank yang akan digunakan dalam 

sampel diperoleh dari Direktori Bank Indonesia.  

2. Sampel  

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset 

ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh 

anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan yang disebut 

sampel. Teknik pengambilan Sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

berdasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu, menurut ciri-ciri khusus yang 

dimiliki oleh sampel tersebut, dimana ciri-ciri kriteria bank yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah :  

a. Bank umum swasta nasional yang mempunyai laporan keuangan lengkap 

dan telah dipublikasikan dari tahun 2010 - 2015.  
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b. Perusahaan yang secara rutin menyajikan data lengkap dan 

mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 

2010 - 2015.  

Dari 35 bank yang terdaftar sebagai bank umum swasta nasional devisa 

diperoleh 33 bank yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan 

keuangan perbankan berupa rasio keuangan tahun 2010-2015 yang diperoleh dari 

Direktori Perbankan Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan kajian pustaka, 

yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan kategorisasi 

bahan-bahan tertulis berhubungan dengan masalah penelitian yang mempelajari 

dokumen-dokumen/ data yang diperlukan melalui www.bi .go.id/dpi. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

asosiatif. Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan 

angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu, 

untuk mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program E-

Views. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis data panel.  

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek/individu 
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(misal bank A), tetapi meliputi beberapa periode (bisa harian, bulanan, kuartalan, 

atau tahunan). Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering 

disebut responden (dalam penelitian ini respondennya adalah bank) dengan 

beberapa jenis data (berupa ROA, CAR, NPL, NIM, LDR, BOPO) dalam suatu 

periode waktu tertentu. Dengan menggunakan data panel maka tidak hanya 

melakukan observasi terhadap unit-unit tersebut di dalam waktu yang bersamaan 

tetapi juga perilaku unit-unit tersebut pada berbagai periode waktu. Regresi 

dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Ada beberapa 

keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel 

merupakan gabungan data time series dan cross section mampu menyediakan data 

yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih 

besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross section 

dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel 

(ommited-variable). Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross 

section dan data time series, maka modelnya dituliskan dengan:  

Yit = α + β Xit + εit ;  i = 1,2,....,N;  t = 1,2,….., T     

  

di mana :  

 N = banyaknya observasi  

 T = banyaknya waktu  

 N x T  = banyaknya data panel  

 

a. Estimasi Regresi Data Panel  

Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan 

intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap 

periode waktu. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan akan sangat 
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tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan 

variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu:  

1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu 

(perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel 

gangguan  

2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu   

3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun 

antar individu   

4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu   

5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu    

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik 

yang ditawarkan, yaitu:  

1) Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (Common Effect): Ordinary 

Least Square  

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data cross 

section atau time series. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat 

regresi kita harus menggabungkan data cross-section dengan data time 

series (pooled data). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai 

suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode 

OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi Common Effect. Akan tetapi, 

dengan menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan 

baik antar individu maupun antar waktu. Atau dengan kata lain, dalam 

pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. 
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Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaaan sama dalam berbagai 

kurun waktu   Bila kita punya asumsi bahwa α dan β akan sama (konstan) 

untuk setiap data time series dan cross section, maka α dan β dapat 

diestimasi dengan model berikut menggunakan n x t pengamatan  

Yit = α + β Xit + εit ;  i = 1,2,....,N;  t = 1,2,….., T  Pertanyaanya, apakah 

asumsi bahwa α dan β konstan realistis?   

2) Model Efek Tetap (Fixed Effect) Pada pembahasan sebelumnya kita 

mengasumsikan bahwa intersep maupun slope adalah sama baik antar 

waktu maupun antar perusahaan. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari 

kenyataan sebenarnya. Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya 

masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang 

tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk 

setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran 

pembentukan model tersebut.   

3) Model Efek Random (Random Effect) bila pada model efek tetap, 

perbedaan antar-individu dan atau waktu dicerminkan lewat intercept, 

maka pada Model Efek Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat 

error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi 

sepanjang time series dan cross section.   
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Gambar 1. Penentuan Model Estimasi Dengan Data Panel 

b. Uji Statistik F  

Chow test (Uji Chow) yakni pengujian untuk menentukan model Common 

Effects atau fixed Effects yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel.  Hipotesis dalam uji chow adalah: 

H0     : Common Effect Model atau pooled OLS 

H1     : Fixed Effect Model  

 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan 

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F 

hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang 

paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F 

hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan 

adalah Common Effect Model. Uji F kita gunakan untuk mengetahui apakah 

teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model regresi data 
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panel tanpa variabel dummy dengan melihat residual sum of squares (RSS). 

Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut:  

 

Dimana RSS1 dan RSS2 merupakan residual sum of square teknik tanpa variabel 

dummy dan teknik fixed effect dengan variabel dummy. 
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BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel. Data panel 

adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross 

section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, data panel 

merupakan data dari beberapa individu yang diamati dalam kurun waktu tertentu.  

Tabel 1. Deskripsi Data 

 ROA CAR NPL NIM LDR BOPO 

 Mean  1.568232  16.82773  1.428687  5.394848  85.81727  84.99692 

 Median  1.530000  15.38000  1.200000  5.130000  85.08000  86.16000 

 Maximum  13.81000  45.75000  7.380000  15.49000  291.0400  173.8000 

 Minimum -7.580000  9.410000  0.000000  0.240000  11.88000  13.97000 

 Std. Dev.  1.683289  5.358028  1.248898  2.153764  19.99991  16.60762 

 Skewness  0.464876  2.113110  1.641454  1.548601  5.430979  0.347591 

 Kurtosis  23.12568  9.580184  6.499170  8.089207  58.66949  13.93473 

       

 Jarque-Bera  3348.735  504.5681  189.9288  292.8147  26540.86  990.4262 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

       

 Sum  310.5100  3331.890  282.8800  1068.180  16991.82  16829.39 

 Sum Sq. 

Dev.  558.1917  5655.567  307.2699  913.8241  78799.28  54335.18 

       

 Observatio

ns  198  198  198  198  198  198 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016 

Penelitian ini menggunakan 33 bank umum swasta nasional devisa yang 

memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel yang telah dijelaskan pada bab tiga. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

variable ROA adalah 1.56 persen dengan nilai terendah mencapai -7.58 persen. 

Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa bank mengalami kerugian, sementara 
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itu nilai tertinggi diantara sampel tersebut adalah 13,81 persen, dapat dikatakan 

bahwa setiap investasi pada asset sebesar Rp 1,00 maka akan memberikan 

kontribusi pada perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp 0,138.  

Rasio CAR memiliki nilai rata-rata sebesar 16.83 persen, dengan nilai 

tertinggi sebesar  45.75 dan nilai terendah sebesar 9.41. Apabila dibandingkan 

dengan ketentuan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum sebesar 8 persen, maka dapat dikatakan bahwa 

semua sampel memenuhi persyaratan tersebut karena nilai CAR yang diperoleh 

masing-masing bank berada diatas 8 persen. 

Nilai rata-rata untuk rasio NPL adalah 1.43 persen. Nilai tertinggi yang 

diperoleh sebesar 7.38 persen, sedangkan nilai minimalnya sebesar 0,00 persen. 

Nilai tertinggi tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh kredit yang dikucurkan 

kepada masyarakat, hanya 7,38 persen saja yang masuk kategori kredit 

bermasalah. Kredit bermasalah dalam hal ini didefinisikan sebagai kredit yang 

kurang lancar, diragukan dan macet.  

Rasio NIM memiliki nilai rata-rata sebesar 5.39, dengan nilai tertinggi 

sebesar  15.49 dan nilai terendah sebesar 0.24. Rasio NIM menunjukkan 

perbandingan antara pendapatan bunga bersih dibanding rata-rata asset produktif. 

Pendapatan bunga bersih merupakan selisih antara pendapatan bunga yang 

diperoleh bank dengan beban bunga yang harus dibayar oleh bank. Pendapatan 

bunga diperoleh dari investasi yang dilakukan pada aktiva produktif berupa surat 

berharga pasar uang maupun pasar modal serta bunga pinjaman dari kredit yang 

telah disalurkannya.  Dengan nilai tertinggi sebesar 15.49 persen dapat diartikan 
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bahwa setiap investasi pada aktiva produktif sebesar Rp 1,00 mampu 

menyumbangkan perolehan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 0,1549. 

Nilai rata-rata untuk rasio LDR adalah 85.82 persen. Nilai tertinggi yang 

diperoleh sebesar 291.04 persen, sedangkan nilai minimalnya sebesar 11,88 

persen. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pinjaman yang disalurkan 

kepada masyarakat (loan) dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Dana pihak 

ketiga mencakup dana yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan (saving 

deposit), giro (demand deposit) dan deposito (time deposit). Nila rata-rata sebesar 

85,82 persen menunjukkan bahwa hanya 85,82 persen dana yan diperoleh dari 

pihak ketiga (berupa tabungan, giro dan depositi) yang disalurkan dalam bentuk 

pinjaman kepada masyarakat, selebihnya disalurkan dalam asset produktif 

lainnya.  

Rasio BOPO memiliki nilai rata-rata sebesar 84.99 persen, dengan nilai 

tertinggi sebesar 173.80 persen dan nilai terendah sebesar 13.97 persen. BOPO 

merupakan rasio yang mengukur efisiensi kegiatan bank dalam menjalankan 

perannya sebagai intermediary institution. Dengan nilai rata-rata sebesar 84,99 

persen dapat diartikan bahwa besarnya biaya operasional bank adalah 84,99 

persen dari pendapatan yang diperoleh bank tersebut. Nilai tertinggi yang 

mencapai 173,80 menunjukkan bahwa bank tersebut tidak efisien dalam 

menjalankan kegiatan operasinya karena beban operasional yang dikeluarkan 

lebih besar daripada pendapatan operasional.  
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B. Hasil Analisis Data 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda (Multiple Regression) dengan menggunakan data panel. Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah CAR, NPL, NIM, LDR, dan BOPO pada tahun 2010 

sampai dengan 2015 sedangkan variabel terikatnya adalah ROA pada tahun 2010-

2015. Dalam menganalisis penelitian ini harus dilakukan pengujian pemilihan 

model, hal tersebut dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data panel.  

1. Pengujian Pemilihan Model 

Dalam bagian ini ada dua tahap untuk mendapatkan model yang terbaik. 

Pertama, uji dengan membandingkan antara metode fixed effects dengan common 

effects yang biasa disebut dengan uji signifikansi fixed effect. Kedua, uji dengan 

membandingkan antara metode fixed effects dengan random effects yang biasa 

disebut dengan uji Hausman. Gambar 1 memberikan penjelasan tentang langkah-

langkah dalam pemilihan model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan dalam Memilih Model 

Model yang dipilih adalah model 

yang lebih baik dari hasil pengujian 

Pengujian antara Common Effects dan 

Fixed Effets 

Jika fixed effects lebih baik, 
dilanjutkan dengan pengujian antara 

fixed effects dengan random effects 

Jika common effects lebih baik, 
pengujian selesai. Model 

common effects digunakan 

untuk estimasi 
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Secara umum terdapat dua pengujian yang sering digunakan untuk 

memilih model regresi data panel mana yang terbaik diantara common effects, 

model fixed effects, dan model random effects, yaitu uji F yang digunakan untuk 

memilih antara model common effects atau model fixed effects, dan uji Hausman 

untuk memilih antara model fixed effects dan model random effects. Apabila saat 

uji Hausman model yang terbaik adalah random effects, maka harus dilakukan uji 

selanjutnya yaitu uji LM antara random effects dan common effects.  

a. Membandingkan Model Common Effects, Model Fixed Effects dan 

Random Effects 

 Tabel 2 menyajikan hasil analisis data dengan menggunakan pendekatan 

common effects. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi 

berganda dengan model common effects diperoleh persamaan Yit = 6.927 + 

0.0034CARit – 0.073NPLit + 0.227NIMit – 0.011LDRit – 0.066BOPOit + ε.  

Dengan R
2
 sebesar 0.6553 maka dapat diartikan bahwa 65,53 persen profitabilitas 

bank dijelaskan oleh variabel CAR, NPL, NIM, LDR dan BOPO, sedangkan 

sisanya sebesar 34,47 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 

   Uji secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen disajikan dalam tabel 2. Berdasarkan uji 

secara parsial diketahui bahwa LDR, NIM, BOPO memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROA pada taraf signifikansi 5%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas signifikansi masing masing variabel yang besarnya kurang dari 0,05.   
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Tabel 2. Hasil Analisis Regresi dengan Model Common Effects 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/07/16   Time: 10:22   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 33   

Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.003436 0.013601 0.252600 0.8008 

NPL -0.073217 0.060344 -1.213319 0.2265 

NIM 0.227497 0.034391 6.614981 0.0000 

LDR -0.010613 0.003632 -2.922487 0.0039 

BOPO -0.066221 0.004674 -14.16802 0.0000 

C 6.927106 0.593945 11.66287 0.0000 

     
     R-squared 0.655310     Mean dependent var 1.568232 

Adjusted R-squared 0.646333     S.D. dependent var 1.683289 

S.E. of regression 1.001050     Akaike info criterion 2.869810 

Sum squared resid 192.4033     Schwarz criterion 2.969454 

Log likelihood -278.1112     Hannan-Quinn criter. 2.910143 

F-statistic 73.00433     Durbin-Watson stat 1.888674 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
        Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

   Nilai probabilitas signifikansi untuk CAR sebesar 0.80 lebih besar dari 

taraf signifikansi 0,05. Demikian juga nilai probabilitas untuk variable NPL, yaitu 

sebesar 0.23. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima artinya tidak 

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel CAR 

dan NPL tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.  

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap model regresi dengan menggunakan 

pendekatan fixed effects.  Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan 

regresi berganda dengan pendekatan common effects diperoleh persamaan Yit = 

7.692 – 0.033CARit – 0.114NPLit + 0.182NIMit – 0.013LDRit – 0.062BOPOit + ε.  
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Dengan R
2
 sebesar 0.7098 maka dapat diartikan bahwa 70,98 persen profitabilitas 

bank dijelaskan oleh variabel CAR, NPL, NIM, LDR dan BOPO, sedangkan 

sisanya sebesar 29,02 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi dengan Model Fixed Effects 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/07/16   Time: 10:24   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 33   

Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 7.691625 0.868301 8.858244 0.0000 

CAR -0.032615 0.018313 -1.780944 0.0768 

NPL -0.114195 0.100414 -1.137242 0.2571 

NIM 0.181799 0.074147 2.451878 0.0153 

LDR -0.013011 0.004641 -2.803568 0.0057 

BOPO -0.062069 0.006011 -10.32616 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.709809     Mean dependent var 1.568232 

Adjusted R-squared 0.642703     S.D. dependent var 1.683289 

S.E. of regression 1.006175     Akaike info criterion 3.020934 

Sum squared resid 161.9821     Schwarz criterion 3.652016 

Log likelihood -261.0725     Hannan-Quinn criter. 3.276375 

F-statistic 10.57733     Durbin-Watson stat 2.225391 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

   

   Uji secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen disajikan dalam tabel 3. Berdasarkan uji 

secara parsial diketahui bahwa LDR, NIM, BOPO memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROA pada taraf signifikansi 5%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
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probabilitas signifikansi masing masing variabel yang besarnya kurang dari 0,05.  

NIM berpengaruh positif terhadap ROA dengan koefisien sebesar 0,182 dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi NIM maka akan semakin tinggi pula ROA. 

Sementara itu LDR berpengaruh negatif terhadap ROA dengan koefisien -0,013, 

bahwa semakin tinggi LDR maka sebaliknya ROA akan mengalami penurunan 

atau sebaliknya. Demikian juga untuk variabel BOPO yang memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA dengan koefisien sebesar -0,062 yang menunjukkan bahwa 

semakin tinggi BOPO maka semakin rendah ROA.  

   Nilai probabilitas signifikansi untuk CAR sebesar 0.076 lebih besar dari 

taraf signifikansi 0,05. Demikian juga nilai probabilitas untuk variable NPL, yaitu 

sebesar 0.26. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima artinya tidak 

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel CAR 

dan NPL tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.  

  Tahap berikutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan 

model random effects, yang menghasilkan persamaan regresi Yit = 6.927 + 

0.003CARit – 0.073NPLit + 0.227NIMit – 0.011LDRit – 0.066BOPOit + ε.  Dengan 

R
2
 sebesar 0.6553 maka dapat diartikan bahwa 65,53 persen profitabilitas bank 

dijelaskan oleh variabel CAR, NPL, NIM, LDR dan BOPO, sedangkan sisanya 

sebesar 34,47 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 

   Uji secara parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen disajikan dalam tabel 4. Berdasarkan uji 

secara parsial diketahui bahwa LDR, NIM, BOPO memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap ROA pada taraf signifikansi 5%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas signifikansi masing masing variabel yang besarnya kurang dari 0,05.   

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi dengan Model Random Effects 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 09/07/16   Time: 10:25   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 33   

Total panel (balanced) observations: 198  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.927106 0.596986 11.60346 0.0000 

CAR 0.003436 0.013671 0.251314 0.8018 

NPL -0.073217 0.060653 -1.207138 0.2289 

NIM 0.227497 0.034567 6.581285 0.0000 

LDR -0.010613 0.003650 -2.907600 0.0041 

BOPO -0.066221 0.004698 -14.09585 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 1.006175 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.655310     Mean dependent var 1.568232 

Adjusted R-squared 0.646333     S.D. dependent var 1.683289 

S.E. of regression 1.001050     Sum squared resid 192.4033 

F-statistic 73.00433     Durbin-Watson stat 1.888674 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.655310     Mean dependent var 1.568232 

Sum squared resid 192.4033     Durbin-Watson stat 1.888674 

     
      Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

     Nilai probabilitas signifikansi untuk CAR sebesar 0.80 lebih besar dari 

taraf signifikansi 0,05. Demikian juga nilai probabilitas untuk variable NPL, yaitu 
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sebesar 0.23. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima artinya tidak 

terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel CAR 

dan NPL tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.  

b. Memilih Model Common Effects atau Model Fixed Effects  

Untuk menentukan model mana yang akan dipilih antara model common effects 

dan fixed effects maka dilakukan uji F (Chow Test) dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0     : Common Effect Model atau pooled OLS 

H1     : Fixed Effect Model  
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Tabel 5. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FE    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 0.939029 (32,160) 0.5660 

Cross-section Chi-square 34.077335 32 0.3680 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/07/16   Time: 10:29   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 33   

Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.927106 0.593945 11.66287 0.0000 

CAR 0.003436 0.013601 0.252600 0.8008 

NPL -0.073217 0.060344 -1.213319 0.2265 

NIM 0.227497 0.034391 6.614981 0.0000 

LDR -0.010613 0.003632 -2.922487 0.0039 

BOPO -0.066221 0.004674 -14.16802 0.0000 

     
     R-squared 0.655310     Mean dependent var 1.568232 

Adjusted R-squared 0.646333     S.D. dependent var 1.683289 

S.E. of regression 1.001050     Akaike info criterion 2.869810 

Sum squared resid 192.4033     Schwarz criterion 2.969454 

Log likelihood -278.1112     Hannan-Quinn criter. 2.910143 

F-statistic 73.00433     Durbin-Watson stat 1.888674 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
        Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 5 dapat dilihat besaran nilai 

Prob. Cross-section F sebesar 0.5660 yang nilainya lebih besar dari taraf 

signifikansi 0.05. Pengujian ini menunjukkan Ho diterima dan Ha ditolak karena p 
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> α. Berdasarkan hasil uji chow disimpulkan bahwa model yang terbaik adalah 

model Common Effects. Karena hasil pengujian mendapatkan model Common 

Effects sebagai hasil uji yang lebih baik dari Fixed Effects maka pengujian cukup 

pada tahap pertama dengan uji Chow. Langkah selanjutnya adalah menguji 

persyaratan asumsi klasik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada data panel dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: galat taksiran berdistribusi normal 

Ha: galat taksiran berdistribusi tidak normal  
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Series: Standardized Residuals

Sample 2010 2015

Observations 198

Mean      -6.96e-16

Median   0.069636

Maximum  9.005479

Minimum -4.256587

Std. Dev.   0.988264

Skewness   2.933899

Kurtosis   38.67513

Jarque-Bera  10783.95

Probability  0.000000

 

Gambar 3. Uji Normalitas 

Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai probabilitas 0.00 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nol ditolak. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. Apabila berdasarkan pengujian normalitas 

tidak terpenuhi asumsi tersebut, maka asumsi normalitas dapat dipenuhi dengan 
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melihat jumlah observasi. Mengingat jumlah observasi dalam penelitian ini 

sebanyak 198 (dari 33 bank dalam kurun waktu 6 tahun) maka asumsi normalitas 

dipenuhi dengan ketersediaan data selama pengamatan. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa data tersebar membentuk pola 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.
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Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Multiokinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antara variabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka pada 

persamaan regresi berganda hal ini harus dilakukan.  
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Tabel 6. Korelasi Antar Variabel 

 ROA CAR NPL NIM LDR BOPO 

ROA  1.000000  0.044104 -0.296155  0.469398 -0.109561 -0.747363 

CAR  0.044104  1.000000 -0.076322  0.023760  0.183831 -0.069315 

NPL -0.296155 -0.076322  1.000000 -0.111243  0.022623  0.314936 

NIM  0.469398  0.023760 -0.111243  1.000000  0.022715 -0.267663 

LDR -0.109561  0.183831  0.022623  0.022715  1.000000 -0.013998 

BOPO -0.747363 -0.069315  0.314936 -0.267663 -0.013998  1.000000 

Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel independen 

memiliki koefisien yang cukup kecil, semuanya dibawah 0,5. Dengan demikian 

data dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Dari hasil regresi dengan model Common Effects yang disajikan pada tabel 2 

diketahui bahwa nilai statistik Durbin-Watson adalah 1.888674. Sementara itu, 

berdasarkan tabel Durbin Watson maka diperoleh nilai dl =1.7159 dan du = 

1.8193  Dengan du dan dl tersebut maka diperoleh nilai 4 – du sebesar 2.1807 dan 

nilai 4 – dl sebesar 2.2841. Apabila dilihat pada kriteria keputusan dalam grafik 

pada gambar 5, maka nilai perolehan Durbin Watson masuk dalam daerah 

penerimaan Ho. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat otokorelasi.  

 

Gambar 5. Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson 
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3. Uji Kelayakan (Goodness of Fit) Model Regresi Data Panel 

 

Tabel 7 menyajikan hasil analisis data dengan menggunakan pendekatan common 

effects. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi berganda 

dengan model common effects diperoleh persamaan Yit = 6.927 + 0.0034CARit – 

0.073NPLit + 0.227NIMit – 0.011LDRit – 0.066BOPOit + ε.  Dengan R
2
 sebesar 

0.6553 maka dapat diartikan bahwa 65,53 persen profitabilitas bank dijelaskan 

oleh variabel CAR, NPL, NIM, LDR dan BOPO, sedangkan sisanya sebesar 34,47 

persen dijelaskan oleh variabel di luar model. 

   Tabel 7. Regresi Data Panel dengan Model Common Effects 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/07/16   Time: 10:22   

Sample: 2010 2015   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 33   

Total panel (balanced) observations: 198  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     CAR 0.003436 0.013601 0.252600 0.8008 

NPL -0.073217 0.060344 -1.213319 0.2265 

NIM 0.227497 0.034391 6.614981 0.0000 

LDR -0.010613 0.003632 -2.922487 0.0039 

BOPO -0.066221 0.004674 -14.16802 0.0000 

C 6.927106 0.593945 11.66287 0.0000 

     
     R-squared 0.655310     Mean dependent var 1.568232 

Adjusted R-squared 0.646333     S.D. dependent var 1.683289 

S.E. of regression 1.001050     Akaike info criterion 2.869810 

Sum squared resid 192.4033     Schwarz criterion 2.969454 

Log likelihood -278.1112     Hannan-Quinn criter. 2.910143 

F-statistic 73.00433     Durbin-Watson stat 1.888674 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       Sumber: data sekunder diolah dengan E-Views, 2016 
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Uji-F diperuntukkan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut 

signifikan atau tidak. Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah: 

Ho: model regresi tidak signifikan, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Ha: model Regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai probabilitas (F-Statistic) = 0.00000. 

Apabila dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 maka nilai probabilitas F 

hitung lebih kecil daripada taraf signifikansinya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh CAR, NPL, NIM, LDR 

dan BOPO secara bersama-sama terhadap ROA bank umum swasta nasional 

devisa.  

   Uji secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t. Uji t dilakukan 

dengan membandingkan nilai probabilitas pada t statistics dengan taraf 

signifikansi. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka 

hipotesis nol ditolak. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial LDR, NIM, BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada taraf 

signifikansi 5%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas signifikansi masing 

masing variabel yang besarnya kurang dari 0,05.   

C. Pembahasan 

Berdasarkan uji Chow untuk memilih model diketahui bahwa model  common 

effects  memberikan hasil yang lebih baik. Persamaan regresi yang dihasilkan 
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adalah: Yit = 7.692 – 0.033CARit – 0.114NPLit + 0.182NIMit – 0.013LDRit – 

0.062BOPOit + ε.  Berikut ini adalah pembahasan mengenai pengaruh secara 

parsial dari masing-masing variabel independen terhadap profitabilitas bank 

umum devisa nasional di Indonesia.  

1. Pengaruh CAR terhadap ROA 

CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang memperhitungkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko. Berdasarkan hasil 

penghitungan diketahui bahwa variabel koefisien regresi variabel CAR adalah 

0,017 artinya jika varibel independen lainnya tetap dan variabel Capital Adequacy 

Ratio dinaikan sebesar 1% maka akan menaikan Return On Asset sebesar 0,017%. 

Capital Adequacy Ratio memiliki nilai signifikansi t hitung sebesar 0.462. Karena 

nilai signifikansi 0.462 lebih besar dari taraf signifikansi 1 persen, 5 persen  

maupun 10 persen, oleh karena itu hipotesis nol diterima. Artinya bahwa CAR 

tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.  

Capital adalah jumlah total modal yang dibagi dengan jumlah aktiva 

tertimbang. Modal bagi bank terdiri dari modal inti yaitu modal yang teridiri dari 

laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah dipotong pajak yaitu modal 

sumbangan, cadangan umum, laba ditahan, sedangkan modal pelengkap terdiri 

dari cadangan yang dibentuk tidak terdiri dari laba setelah pajak yaitu modal 

cadangan dan cadangan penghapusan aktiva produktif. Menurut Ben Naceur et al., 

(2008), modal adalah faktor penggerak utama pengembangan usaha bisnis, dengan 

demikian semakin besar CAR maka semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki 

bank. Namun terjadi perbedaan pada hasil penelitian ini, bahwa variabel CAR 
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tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas, hal ini 

disebabkan bank lebih cenderung untuk menginvestasikan dananya dengan hati-

hati dan lebih menekankan pada survival bank (Nusantara, 2009).  

Kondisi permodalan bank umum devisa di Indonesia dalam kurun waktu 

pengamatan (2010-2013) tergolong cukup baik, hal  ini ditunjukkan dengan rata-

rata CAR 16.01% sedangkan kondisi yang disyaratkan oleh Bank Indonesia 

adalah minimal 8%. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Esther 

(2011) yang menjelaskan bahwa perbankan mengandalkan pinjaman sebagai 

sumber pendapatan dan tidak menggunakan seluruh modalnya untuk 

meningkatkan profitabilitas bank (seperti misalnya pengembangan produk dan 

jasa diluar pinjaman yang dapat meningkatkan fee based income). Hasil penelitian 

didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Nusantara (2009), Esther (2011); 

Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menunjukkan hasil bahwa CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

2. Pengaruh NPL terhadap ROA 

NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Uji t yang kedua untuk menguji pengaruh antara NPL terhadap ROA, diperoleh 

nilai signifikansi t hitung sebesar 0.186.  

Dengan nilai signifikansi t hitung sebesar 0.186 lebih besar dari taraf 

signifikansi 1%, 5% atau 10% maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol 

diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL terhadap 

ROA. Hal ini didukung oleh data yang dikumpulkan selama masa pengamatan 
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tahun 2010-2013, menunjukkan rata-rata NPL sebesar 1,34%. Secara umum, bank 

umum devisa di Indonesia telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik, 

sehingga ketentuan Bank Indonesia yang mensyaratkan NPL tidak boleh melebihi 

5% dapat terpenuhi dengan baik. Manajemen bank telah melakukan seleksi yang 

lebih ketat terhadap nasabah yang akan diberikan kredit. Jika kualitas kredit 

ditingkatkan maka akan mengurangi kredit bermasalah.  

Suatu bank dikatakan memiliki NPL yang tinggi jika banyaknya kredit 

bermasalah lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan 

pada debitur. Apabila suatu bank memiliki NPL yang tinggi, maka akan berakibat 

memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya 

lainnya. Dengan kata lain semakin tinggi NPL suatu bank maka akan mengganggu 

kinerja bank tersebut..  

3. Pengaruh LDR terhadap ROA 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pengaruh antara LDR 

terhadap ROA memiliki signifikansi t hitung sebesar 0,02 lebih kecil dari nilai 

signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan antara LDR terhadap ROA (profitabilitas bank). Artinya semakin tinggi 

LDR maka semakin rendah ROA. Dengan koefisien beta LDR sebesar -0.016 

dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1% LDR akan mengakibatkan ROA 

mengalami penurunan sebesar 0,016%. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan kemampuan bank dalam 

membayar kepada para penyimpan dana dengan jaminan pinjaman dana yang 

diberikan kepada para debitur. Rasio ini mencerminkan kemampuan likuiditas 



48 

 

bank. LDR mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembayaran kembali 

deposito yang telah jatuh tempo kepada deposannya dan memenuhi permohonan 

kredit yang diajukan oleh debitur tanpa adanya penangguhan. LDR yang tinggi 

menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah 

LDR menunjukkan kurang efektifnya bank dalam menyalurkan kredit kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama masa pengamatan tahun 

2010-2013, menunjukkan rata-rata NPL sebesar 82.78%. Berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan 

berlaku 1 Maret 2011, tingkat LDR yang dianggap sehat oleh Bank Indonesia 

adalah berkisar antara 78% sampai dengan 100%. Secara umum, bank umum 

devisa di Indonesia telah efektif dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam 

bentuk pinjaman kepada masyarakat. Efektivitas ini akan berdampak kepada 

efisiensibank karena pendapatan operasional bank sebagian besar adalah 

pendapatan dari bunga kredit atau dana yang dipinjamkan kepada masyarakat. 

4. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi t hitung untuk 

pengaruh BOPO terhadap ROA sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara BOPO terhadap ROA. Dengan nilai koefisien beta sebesar -

0.071 dapat dijelaskan bahwa setiap penurunan 1% nilai BOPO maka 

profitabilitas bank akan mengalami kenaikan sebesar 0,071%, dengan asumsi 

variabel yang lain konstan.  
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BOPO yaitu rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya operasional dan pendapatan operasional. Menurut ketentuan 

Bank Indonesia efisiensi diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional 

dibandingkan dengan pendapatan operasional, mengingat kegiatan utama bank 

adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana 

masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya 

bunga dan hasil bunga. Tingginya rasio BOPO menunjukkan bahwa bank belum 

mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki atau belum mampu 

menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien, sehingga akan berakibat 

turunnya profitabilitas. Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin 

efisiennya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kesempatan untk 

memperoleh keuntungan yang lebih akan semakin tinggi.  

Rata-rata BOPO bank umum devisa di Indonesia adalah 81,70%. Hal ini 

menunjukkan bahwa bank umum devisa di Indonesia telah memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia yang menetapkan BOPO kurang dari 100%. Dapat diartikan 

bahwa bank umum devisa di Indonesia telah mampu mengoptimalkan kegiatan 

operasionalnya sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi. 

Jika bank dalam menjalankan operasinya dengan cara efisien yaitu 

memperkecil rasio BOPO maka pendapatan yang diperoleh bank tentu akan 

meningkat dan juga diimbangi meningkatnya profitabilitas.  

5. Pengaruh NIM terhadap ROA 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi t hitung sebesar 

0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 1%, 5% atau 10%. Dengan demikian 
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hipotesis nol ditolak, dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara NIM terhadap ROA. Koefisien beta sebesar 0.299 dapat 

diartikan bahwa jika terjadi kenaikan pada NIM sebesar 1% maka ROA juga akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,299%.  

Net Interest Margin mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Semakin besar pendapatan bunga yang dikelola oleh bank, maka kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil, sehingga semakin besar NIM suatu 

bank maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Sesuai dengan PBI Nomor 5 

tahun 2003 salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan risiko pasar adalah setiap perubahan tingkat suku bunga 

akan memperngaruhi pendapatan bank. Suku bunga yang dimaksud adalah suku 

bunga pendanaan (funding) dan suku bunga pinjaman (lending), sehingga NIM 

diukur dari selisih antara keduanya. Dalam bentuk absolute, selisih keduanya 

adalah total biaya bunga pendanaan (funding) dengan total biaya bunga pinjaman 

(pendapatan bunga). Besar kecilnya NIM akan berdampak pada laba rugi bank 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas bank. Jika selisih suku 

bunga pendanaan dan suku bunga pinjaman rendah, maka NIM akan rendah 

sehingga risiko pasar tinggi, demikian juga sebaliknya. Bahkan selisih bunga ini 

dapat menghasilkan angka negative apabila suku bunga pinjaman lebih rendah 

bila dibandingkan suku bunga simpanan. Berdasarkan hasil pengamatan data 

selama tahun 2010-2013 diperoleh rata-rata NIM untuk bank umum devisa di 

Indonesia sebesar 5.81%. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman 
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(lending) masih lebih besar bila dibandingkan dengan suku bunga pendanaan 

(funding). 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank 

(ROA) pada bank umum devisa di Indonesia dengan menggunakan data laporan 

keuangan tahun 2010-2013. Faktor faktor tersebut adalah permodalan (CAR), 

risiko kredit (NPL), likuiditas (LDR), efisiensi usaha (BOPO) dan risiko pasar 

(NIM). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t 

dapat disimpulkan bahwa variabel LDR, BOPO dan NIM memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan variabel CAR dan NPL tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Pengujian secara simultan menghasilkan 

kesimpulan bahwa model regresi signifikan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

variabel CAR, NPL, LDR, BOPO, dan NIM secara bersama-sama mempengaruhi 

ROA sebagai proksi dari profitabilitas bank. Besarnya kontribusi kelima variabel 

tersebut terhadap profitabilitas bank adalah 65,53 persen, sedangkan 34,47 persen 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka upaya yang dapat dilakukan 

oleh manajemen bank adalah sebagai berikut: 

1. untuk meningkatkan profitabilitas bank harus memperhatikan beberapa  

hal antara lain: dengan meningkatkan efisiensi operasi (BOPO), mengantisipasi 

risiko pasar (NIM), mengendalikan kualitas aktiva produktif (NPL), 
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mengoptimalkan fungsi intermediasi bank (LDR) dan menjaga permodalan 

(CAR). 

2. Penyaluran kredit harus selalu dijaga agar sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi. Strategi penyaluran kredit yang agresif (dilihat dari rasio LDR) tidak 

selalu menguntungkan untuk bank terutama ketika dalam kodisi yang tidak pasti 

sehingga perbankan harus terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai 

kelayakan kredit. Hal ini juga perlu dilakukan untuk menjaga bahkan menurunkan 

risiko kredit (NPL). 

3. Untuk mengantisipasi risiko pasar (NIM) dapat disikapi oleh manajemen 

dengan tetap fokus untuk mengelola bisnis inti bank sebagai lembaga intermediasi 

keuangan, mengingat dalam perkembangannya banyak bank yang memberikan 

jasa-jasa yang bersifat fee based. Optimalisasi peran bank sebagai lembaga 

intermediasi perlu dilakukan agar dapat menjaga spread positif antara suku bunga 

pinjaman dengan suku bunga pendanaan sehingga profitabilitas bank meningkat.  
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