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ABSTRAK 

 

Sebagai jantung perekonomian suatu negara, bank harus memiliki sistem 
ketahanan yang kuat dan sehat. Hal tersebut dapat tercermin diantaranya 
melalui tingkat kecukupan modal, likuiditas dana, dan efisiensi pengelolaan 
biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR 
dan BOPO terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA kelompok 
Bank BUKU 3 dan 4 periode 2010-2015. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Hasil uji F memperlihatkan bahwa rasio 
CAR, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan hasil uji t 
memperlihatkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
ROA, sedangkan LDR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
ROA. 

Kata Kunci: CAR, LDR, BOPO, Profitabilitas, ROA, Bank BUKU 3, Bank 
BUKU 4 
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ABSTRACT 

 

As the heart of a country's economy, the bank should have the resilience system 
strong and healthy. It can be reflected through the levels include capital 
adequacy, liquidity and cost management efficiency. This research aims to 
analize ratio CAR, LDR, and BOPO to Profitability of Bank BUKU 3 and 4 
group period 2010-2015. The sampling method that used in this research is 
purposive sampling. The technique colletion data used is the method observasi 
non partisipant. The F test result shows CAR, LDR, and BOPO significantly 
influence the profitability. From the results obtained by simultaneous t test, 
CAR negative and not significantly influance, meanwhile LDR and BOPO 
negative and significantly influence the profitability. 

Keywords: CAR, LDR, BOPO, Profitability, ROA, Bank BUKU 3, Bank 
BUKU 4 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar belakang 

Dalam rangka menumbuhkan perekonomian dalam negeri, agar proses 

penyesuaian ekonomi domestik terkendali, Bank Sentral selaku regulator 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menjaga dan  menopang stabilitas 

sistem keuangan yang kuat, terutama  ketahanan perbankan  dan agar 

keberlangsungan usaha (going concern) tetap terjaga, seperti definisinya 

menurut Belkaoui (2006). Going concern (kelangsungan hidup) adalah 

kemampuan entitas menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang 

cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-

aktivitasnya. Seperti diketahui bahwa, perbankan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia dan keuangan 

Indonesia, yaitu sebagai fungsi intermediasi, Wityasari (2014). Dan 

dikatakan pula dalam penelitian Agustiningrum (2013), Bank merupakan 

jantung perekonomian suatu negara. Kemajuan perekonomian suatu negara 

dapat diukur dari kemajuan bank di negara tersebut. Mengingat besarnya 

pengaruh bank terhadap perekonomian suatu negara bukan berarti bank 

tidak mempunyai kendala ataupun masalah. Salah satu masalah yang 

dihadapi perbankan adalah masalah kinerja bank. Dimana ditegaskan
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kembali  bahwa pada hakikatnya tujuan bank di Indonesia berdasarkan 

UU No.10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Oleh karena itu baik buruknya kinerja perbankkan dapat mempengaruhi 

sektor ekonomi lainnya. 

Dalam buku yang ditulis oleh Rivai, Veithzal, dan Idroes (2007), bahwa 

banyak bankers dan pakar mendefinisikan bank berbeda, namun pada 

dasarnya sepakat mengatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang 

kegiatannya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian 

mengalokasikan kembali untuk memperoleh keuantungan serta 

menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Tentu bukanlah hal yang mudah untuk tetap menjaga keberlangsungan 

usaha perbankkan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja dan 

perbaikkan-perbaikkan regulasi agar tidak lagi terpuruk seperti pada saat 

terjadinya krisi moneter pada tahun 1997-1998. Pentingnya bagi bank untuk 

selalu menjaga kinerja dengan baik, terutama menjaga tingkat profitabilitas 

yang tinggi, mampu membagikan deviden dengan baik, prospek usaha yang 

selalu berkembang, dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking 

regulation, Kuncoro dan Suhardjono (2002). Pada umumnya tujuan 

didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba, 

meningkatkan penjualan, memeksimumkan nilai saham dan meningkatkan 
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kesejahteraan pemegang saham. persaingan bisnis di era globlaisasi ini 

menuntut suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaannya secara 

maksimal sehingga akan meningkatkan kinerjanya dan dapat melakukan 

perluasan usaha agar terus bertahan dan bersaing. Kemampuan untuk 

menghasilkan laba/keuntungan dikenal dengan istilah profitabilitas, Herman 

(2013). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ervani (2010) yang 

berjudul Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio 

& Biaya Pengaruh Bank Terhadap Profitabilitas Bank Go Public di 

Indonesia Periode 2000-2007, penelitian Septavia dan Faliany & (2012), 

dan penelitian Prasanjaya dan Ramantha (2013). Dan meletakkan modifikasi 

pada objek penelitian menggunakan Kelompok Bank Umum Berdasarkan 

Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4. Dalam penilaian profitabilitas dalam 

perbankan dapat diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA). 

Menurut Kasmir (2008:201) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor 

internalnya yang meliputi kecukupan modal, efisiensi operasional, likuditas 

dan ukuran aset, Prasanjaya dan Ramantha (2013). Dimana dalam penelitian 

ini faktor kecukupan modal menggunakan Capital Adequacy Ratio  (CAR), 

faktor likuiditas menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), dan faktor 

efesiensi oprasional menggunakan Biaya Operasional pada Pendapatan 

Operasional (BOPO)  

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



4 
 

4 
Indonesia Banking School 

 

Pada Latar belakang PBI No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dijelaskan 

bahwa Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu 

berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka 

Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang 

disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang 

berlebihan melalui peningkatan kualitas dan  kuantitas permodalan Bank 

sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Hal ini 

secara tidak langsung menjelaskan bahwa faktor permodalan adalah bagian 

terpenting dari fondasi utama ketahanan perbankan. Seperti yang dikatakan 

oleh Nasiruddin (2012) dalam penelitiannya, Permodalan bagi industri 

perbankan sangat penting karena berfungsi sebagai penyangga terhadap 

kemungkinan terjadinya risiko. Besar kecilnya modal sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Selain 

itu modal juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan terhadap aktivitas 

perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas 

dana yang diterima dari nasabah. Lalu Berdasarkan peraturan dari Bank 

Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tentang kewajiban penyediaan modal 

minimum bank umum, bahwa setiap bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. 

Hal lain yang menjadi bagian terpenting dalam perbankan adalah 

peranan kredit. Seperti yang dikatakan oleh Rivai (2007;437), Peranan 

Kredit dalam operasi bank sangat besar/penting. Sebagian besar bank masih 

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



5 
 

5 
Indonesia Banking School 

 

mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis perkreditan. 

Dengan demikian, untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan 

pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien. Namun dalam pemberian 

yang berlebihan bukanlah hal yang baik bagi bank, karena setiap pemberian 

kredit menimbulkan risikonya masing-masing. Oleh sebab itu Bank 

Indonesia selaku bank sentral menetapkan standar kesehatan pemberian 

kredit melalui Loan to Deposit Ratio  (LDR), Idroes (2007;521). Menurut 

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

Lampiran 1e, Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat diukur dari perbandingan 

antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. 

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. 

Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun 

banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi (Kasmir, 2008). 

Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio (LDR) maka laba perusahaan 

semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan 

kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil), 

Revannie (2013). Dan Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya 

standar nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) menurut Bank Indonesia adalah 

antara 85%-100%. Perlu diketahui menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyo (2011), bahwa LDR adalah rasio yang pada awalnya digunakan 

untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Dalam arti apabila LDR di atas 

100% berarti likuiditas bank kurang baik karena jumlah DPK tidak mampu 

menutup kredit yang disalurkan sehingga bank harus menggunakan dana 
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antar bank (call money) untuk menutup kekurangannya. Dana dari call 

money bersifat darurat, sehingga seyogianya bank tidak menggunakan dana 

semacam itu untuk membiayai kredit. Dana call money adalah untuk 

membiayai mismatch likuiditas jangka sangat pendek. 

Kemudian faktor efesiensi operasional turut menjadi hal penting bagi 

perbankan yang diukur dengan menggunakan rasio Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional atau BOPO. Seperti dalam penyataan Kuncoro dan 

Suharjdono (2002), BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). 

Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap 

rentabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. Menurut Dendawijaya (2005), rasio biaya 

operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

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

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, 

BOPO diukur dari perbandingan antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasioanal. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan 

oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya 
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bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya). dan 

batas maksimum BOPO adalah 92%. 

Berikut merupakan gambaran tentang hubungan Capital Adequacy Ratio  

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Biaya Operasional pada 

Pendapata Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas yang diproxikan 

dengan ROA (Return On Asset). 

Tabel 1.1 

Rata-Rata CAR, LDR, BOPO, dan ROA (2011-2014) 

  2011 2012 2013 2014 RATA-RATA TERENDAH TERTINGGI 

CAR         
17.20  

        
17.83  

        
18.73  

        
19.62  

              
18.35  

           
17.20  

           
19.62  

LDR 
        

79.01  
        

82.29  
        

87.27  
        

90.14  
              

84.68  
           

79.01  
           

90.14  

BOPO 
        

88.81  
        

77.78  
        

77.78  
        

77.19  
              

80.39  
           

77.19  
           

88.81  

ROA 
          

3.02  
          

3.19  
          

3.19  
          

2.91  
                

3.08  
              

2.91  
              

3.19  
Data: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) BI-OJK, 2011-2014 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

keterkaitan atau hubungan antara CAR, LDR, dan BOPO terhadap ROA. 

CAR, LDR dan BOPO menurut teorinya memiliki pengaruh masing-masing 

terhadap ROA, oleh karena itu hasil ROA tahun 2011 hingga tahun 2014 

mengalami fluktuasi.  

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang bersingunggan 

dengan pengaruh CAR, LDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas atau ROA 

yang telah dirangkum dalam berbentuk tabel, guna mempermudah 

penemuan inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu atau Rasearch Gap. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu (Research Gap) 

Research Gap Hasil Penelitian Peneliti 

Pengaruh CAR terhadap 
Profitabilitas Bank 

CAR berpengaruh signifikan 
positif terhadap profitabilitas 

 Desi Ariyani (2010) 

 Eva Ervani (2010) 
     Nur Aini (2009) 

     Ahmad Buyung 
Nusantara (2009) 

  CAR tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas 

 A.A. Yogi 
Prasanjaya, I Wayan 
Ramantha (2013) 

  
CAR berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
profitabilitas  

 Riski Agustiningrum 
(2013) 

     Lilis Erna Ariyanti 
(2010) 

Pengaruh  LDR terhadap 
Profitabilitas Bank 

LDR berpengaruh signifikan 
positif terhadap profitabilitas 

 Ahmad Buyung 
Nusantara (2009) 

 Desi Ariyani (2010) 

     Lilis Erna Ariyanti 
(2010) 

  
LDR berpengaruh tidak 
signifikan dan positif 
terhadap profitabilitas 

 Fitriani 
Prastiyaningtyas 
(2010) 

     Nur Aini (2009) 
Pengaruh BOPO 

terhadap Profitabilitas 
Bank 

BOPO berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
profitabilitas 

 Eva Ervani (2010) 

    

 A.A. Yogi 
Prasanjaya, I 
Wayan Ramantha 
(2013) 
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BOPO berpengaruh 
signifikan dan negatif 
terhadap profitabilitas 

 Nur Aini (2009) 

     Ahmad Buyung 
Nusantara (2009) 

  
BOPO berpengaruh negatif 
tidak signifikan terhadap 
profitabilitas 

 Lilis Erna Ariyanti 
(2010) 

     Diana Puspitasari 
(2009) 

 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijabarkan tersebut tentunya 

memberikan penulis gagasan dan motivasi untuk tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: “ANALISIS PENGARUH CAPITAL 

ADEQUACY RATIO (CAR), LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN 

BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN 

OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP PROFITABILITAS BANK 

(PADA KELOMPOK BANK BUKU 3 DAN 4)” 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

profitabilitas bank yang di proxikan dalam ROA? 

2. Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) profitabilitas bank 

yang di proxikan dalam ROA?  
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3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional pada pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap profitabilitas bank yang di proxikan dalam ROA? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penulis meneliti hanya pada bank yang tergabung dalam kelompok Bank 

BUKU 3 dan 4. 

2. Penulis focus kepada bank-bank yang memiliki modal inti minimal 5 

Triliun hingga lebih dari 30 Triliun. 

3. Penelitian ini menggunakan data bank yang terpublikasi baik di Bank 

Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan  selama 5 tahun berturut-

turut, 2011-2015. 

4. Penulis fokus membahas permodalan yang diproksikan dengan CAR, 

likuiditas bank yang diproksikan dengan LDR, dan efisiensi bank yang 

diproksikan dengan BOPO, untuk menilai profitabilitas perbankan. 

5. Penelitian ini focus kepada profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

(Return On Asset). 

6. Penelitian ini focus untuk menilai pengaruh dari CAR, LDR, dan BOPO 

terhadap Profitabilitas bank. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:  
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1. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 

profitabilitas bank yang di proxikan dalam ROA. 

2. Menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) profitabilitas bank 

yang di proxikan dalam ROA 

3. Menganalisi pengaruh Biaya Operasional pada pendapatan Operasional 

(BOPO) terhadap profitabilitas bank yang di proxikan dalam ROA 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para pengguna laporan keuangan dalam rangka menjaga stabilitas 

rasio yang bersinggungan dengan profitabilitas bank. 

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

dasar untuk merencanakan pengelolaan dana dalam rangka memitigasi 

risiko yang dapat menurunkan laba/keuntungan bank. 

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi literature 

sebagai bukti empiris di bidang perbankan. 

4. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya  dan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi 

terhadap literatur penelitian akuntansi khususnya tentang relevansi 

faktor yang mempengaruhi produktivitas penyaluran kredit Bank 

Umum. 
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1.6 Sistematika penelitian 

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Telaah Pustaka 

Bab ini berisi, teori mengenai Bank, BUKU Bank, Profitabilitas, ROA, 

CAR, LDR, BOPO dan yang terakhir bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan jurnal penelitian terdahulu. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel dan 

teknik sampling, definisi operasional variable dan pengukurannya, metode 

analisis data meliputi pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan mengenai pengujian kualitas data, pengujian 

hipotesis, dan analitis hasil penelitian. 

BAB V : Kesimpulan 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan hasil analisis data penelitian, 

keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini, saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya serta implikasi penelitian. 

 

 

 

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



13 
 

13 
Indonesia Banking School 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank 

 2.1.1 Definisi Bank 

  Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan 

dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan 

menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan 

memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil 

diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai 

rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan 

menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. 

Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung 

kelancaran kegiatan utama tersebut. 

  Suyatno (1999), menjelaskan bahwa terdapat pengertian bank 

yang dapat kita lihat pada tiga sisi dimana bank menjadi penerima kredit 
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atau bank as loan recipients, bank menjadi pemberi kredit atau bank as 

a creaditor dan yang terakhir bank menjadi pemberi kredit bagi 

masyarakat atau bank as a lender for the community melalui sumber 

yang yang memang berasal dari modal sendiri, tabungan atau simpanan 

masyarakat maupun melalu penciptaan uang bank atau bank money 

creation. 

Kemudian menurut Stuart, bahwa suatu badan yang memiliki 

tujuan dalam memuaskan segala kebutuhan kredit atau to satisfy the 

needs of credit, baik itu dengan jalan menggunakan alat-alat pembayaran 

sendiri ataukah dengan menggunakan uang yang telah didapatkan dari 

orang lain, maupun dengan cara mengedarkan alat-alat penukar tersebut 

dalam bentuk uang giral atau circulate new tool excange in the form of 

demand deposits. 

 2.1.2  Fungsi dan Tujuan Bank 

  Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pada Pasal 3 

dan 4 pada fungsi dan tujuan, bahwa Fungsi utama perbankan Indonesia 

adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dan tujuan 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak. 
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 Dijabarkan secara terperinci, bahwa bank memiliki banyak 

fungsi, diantaranya adalah: 

1. Penghimpun dana, untuk menjalankan fungsinya sebagai 

penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber dana 

yang secara garis besar ada tiga sumber dana, yaitu: 

1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran 

modal waktu pendirian. 

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan 

melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, 

deposito dan tabanas. 

3) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang 

diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas 

dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh 

bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin 

Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau 

dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena 

banyak kredit yang bermasalah atau macet. 

2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-

surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. 

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



16 
 

16 
Indonesia Banking School 

 

3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan 

lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas 

kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu 

kredit dan pelayanan lainnya. 

Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent 

of trust, agent of develovment dan agen of services. 

1. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya 

menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk 

pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit 

kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. 

Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan 

mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam 

bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan 

menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-

benar teliti 

a. Agent Of Trust 

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama 

kegiatan perbankkan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam 

penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan 

mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi 

kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik 
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dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank 

dan  kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. 

Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini 

semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi 

penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima 

penyaluran dana tersebut. 

b. Agent Of Development 

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan 

ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana 

sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 

sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan  investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , 

distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya 

penggunaan  uang. Kelancaran  kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

c. Agent Of Services 

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan 

ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan 

penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan 
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yang lain kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat 

kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara 

umum. 

2.1.3 Jenis-Jenis Bank 

 Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 

1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998, menjelaskan tentang Jenis dan Usaha Bank 

bahwa, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, 

yaitu Bank Umun dan Bank Perkreditan Rakyat(BPR). 

 Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan 

kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan  maupun jangkauan 

wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat 

dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan 

lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, 

apakah masyarakat luas atau masyarakat di lokasi tertentu. Berikut 

adalah rangkuman dari penjabaran UU No.10 Tahun 1998, pada Bab III 

Jenis dan Usaha Bank, yaitu: 

2.1.3.1 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya 

1. Bank Umum 
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Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan 

berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan 

fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari 

masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman 

kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing 

atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, 

menerima penitipan barang berharga,dan lain sebagainya. 

Tugas Bank Umum : 

a) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk pinjaman. 

b) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang 

efisien dalam kegiatan ekonomi. 

c) Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan 

investasi. 

d) Menyediakan jasa dan pengelolaan dana dan trust atau 

wali amanatan kepada individu dan perusahaan. 

e) Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. 

f) Memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. 

g) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu 

kredit, cek perjalanan,ATM, transfer dana dan lainnya. 
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2. Bank Perkreditan Rakyat / BPR 

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang 

memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang 

dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti 

memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, 

menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam 

sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat, 

tabungan, dan lain sebagainya. 

Tugas bank perkreditan rakyat 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

b) Memberikan kredit. 

c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d) Menenmpatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

atau tabungan pada bank lain. 
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2.1.3.2 Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya 

1. Bank Milik Pemerintah 

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta 

pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh 

pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

Bank Mandiri.  

Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang 

terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing 

provinsi. Sedangkan bank milik pemerintah daerah 

(Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh 

bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD 

Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD 

Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi 

Selatan, dan BPD lainnya. 

2. Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya 

menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya untuk pihak swasta. 

3. Bank milik Koperasi 
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Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan 

hukum koperasi. 

4. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran 

secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

5. Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di 

luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 

Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. 

2.1.3.3 Jenis Bank Berdasarkan Status 

1. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing 

secara keseluruhan. 

2. Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga 

tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa, 
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dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas 

Negara. 

2.1.3.4 Jenis Bank Berdasarkan Penentuan Harga 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau 

kegiatan perbankan lainnya. 

2.1.3.5 Jenis Bank Berdasarkan Tujuan Usaha 

1. Bank Central 

Bank central adalah bank yang bertindak sebagai 

bankers bank pimpinan penguasa moneter, mendorong dan 

mengarahkan semua jenis bank yang ada. 

2. Bank Umum 

Bank Umum adalah bank milik negara, swasta, maupun 

koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta 

tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit 

jangka pendek. 

3. Bank Tabungan 
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Bank tabungan adalah bank milik negara, swasta 

maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya 

terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan 

sedangkan usahanya terutama memperbanyak dana dengan 

kertas berharga. 

4. Bank Pembangunan 

Bank Pembangunan adalah bank milik negara, swasta 

mmaupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya 

terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan 

mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan 

panjang. Sedangkan usahanya terutama memberikan kredit 

jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. 

2.1.4 Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.6/POJK.3/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor 

Berdasarkan Modal Inti Bank. Menjelaskan bahwa, Modal Inti bagi bank 

adalah penyedian modal minimum atau bagi kantor cabang yang berada 

di luar negeri adalah dana usaha yang telah dialokasikan sebagai Capital 

Equivalent Maintenance Asset (CEMA) sebagaimana mengatur tentang 

penyediaan modal minimum dalam menunjang kegiatan usaha bank.  
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Kemudian Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha, yang 

selanjutnya disebut BUKU, adalah pengelompokan Bank berdasarkan 

Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki. 

Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 

(empat) BUKU, yaitu: 

a.) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan 

kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); 

b.) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit 

sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai 

dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun 

rupiah); 

c.) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit 

sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai 

dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh 

triliun rupiah); dan 

d.) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit 

sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah). 

Pengelompokan BUKU untuk unit usaha syariah didasarkan pada 

Modal Inti bank umum konvensional yang menjadi induknya. 
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2.2 Analisis Laporan Keuangan 

Rasio keuangan adalah ukuran  tingkat atau perbandingan antara dua 

atau lebih variable keuangan. Menurut Riyanto (1998), rasio keuangan 

adalah alat yang dinyatakan dalam  arimathical term yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan hubungan dua data. Apabila dihubungkan 

dengan masalah keuangan maka data tersebut adalah  hubungan 

matematik antar pos keuangan dengan pos lainnyaatau jumlah-jumlah di 

neraca dengan jumlah-jumlah di laporan laba rugi atau sebaliknya, maka 

yang timbul adalah rasio keuangan. 

 Dan Harahap (2004: 297) menyatakan, “Rasio keuangan adalah angka-

angka hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)” 

Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini 

adalah beberapa tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio 

likuiditas menurut Kasmir (2012:132), adalah : 

1) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 

Artinya, kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah 

waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah 

ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 
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2) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. 

Artinya, jumlah kewajiban yang berumur di bawah satu 

tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan 

total aktiva lancar. 

3) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan 

sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktia lancar dikurangi 

sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. 

4) Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang 

ada dengan modal kerja perusahaan. 

5) Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk 

membayar utang. 

6) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan kas dan utang. 

7) Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu 

ke waktu dengan menbandingkannya untuk beberapa 

periode. 

8) Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-

masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang 

lancar.  
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9) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk 

memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas 

yang ada pada saat ini. 

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), 

investor, distributor, dan masyarakat luas, rasio likuiditas bermanfaat 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

kepada pihak ketiga.  

Menurut Robert Ang (1997), rasio keuangan dikelompokkan dalam lima 

jenis yaitu:   

1) Rasio likuiditas 

2) Rasio aktivitas 

3)  Rasio profitabilitas 

4)  Rasio profitabilitas 

5) Rasio pasar 

 

2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan (Hanafi, 2004). Sedangkan menurut Weston dan Brigham 

(1993:304) “profitabilitas adalah merupakan hasil dari serangkaian 
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kebijakan dan pengelolaan aktiva, selain itu untuk menunjukan gabungan 

dari likuiditas pengelolaan aktiva dan pengelolaan hutang terhadap hasil-

hasil operasi”. 

Dan dijabarkan pula bahwa, Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dengan toal 

aktiva atau modal yang dimilikinya (Munawir, 2010:33). 

 

2.4 Return On Asset (ROA) 

Profitabilitas umumnya diukur oleh Return on Assets (ROA), yang 

memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan. ROA sangat penting bagi bank karena digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Adyani, 

2011). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 

Oktober 2011 bahwasanya Return on Assets (ROA) adalah rasio yang 

dapat mengukur tingkat profitabilitas atas usaha yang bank lakukan 

selama ini, secara keseluruhan. Dan berdasarkan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, rumus ROA 

adalah: 

 𝑹𝑶𝑨 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
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2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR memiliki hubungan dengan profitabilitas karena CAR merupakan 

rasio untuk menghitung seberapa besar modal bank telah memadai untuk 

menunjang kebutuhannya. Perhitungan CAR diperoleh dengan 

membandingkan modal dan aktiva tertimbang menurut resiko, Ervani 

(2010). 

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 

14 Desember 2001 bahwa, Capital Adequasy Ratio (CAR) adalah 

Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilakukan 

berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang 

berlaku. Secara sistematis dapat ditulis: 

 

 

2.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan 

dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui 

kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. LDR 

akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dan 

apihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan, Wityasari 

(2014).  

CAR =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒏𝒖𝒓𝒖𝒕 𝑹𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐
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Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No. 15/7PBI/2013 tanggal 1 

Oktober 2013, angka LDR seharusnya berada di sekitar 78% - 100%. 

Bertujuan agar bank tidak hanya mengandalkan pendapatan dari bunga 

obligasi rekapitalisasi, SBI dan instrument investasi lainnya tetapi juga 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Kenaikan LDR 

diartikan sebagai meningkatnya ekspansi kredit bank yang tidak diimbangi 

dengan pengumpulan dana pihak ketiga. Dan Mengacu pada Surat Edaran 

Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, formula 

LDR sebelumnya adalah: 

 

Diubah menjadi (sesuai ketentuan UU No.17/11/PBI/2015) dengan 

ketentuan 78% - 92%, berikut adalah formula LDR: 

 

 

2.7 Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap 

pendapatan operasional dalam periode yang sama. Semakin rendah tingkat 

rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena 

lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan, 

Ervani (2010). Dapat dikatakan pula Biaya operasional merupakan biaya 

yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan aktivitasnya sehari-

LDR =
𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒔𝒂𝒍𝒖𝒓𝒌𝒂𝒏

𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
 

LDR = 𝐾𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇

(𝐷𝑃𝐾+𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘
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hari meliputi: biaya gaji, biaya pemasaran, biaya bunga. Sedangkan 

pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak 

bank yang diperoleh melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga, 

Prasanjaya dan Ramantha (2013). 

Besarnya rasio BOPO yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 

sebesar 92%. Jika angka rasio menunjukkan diatas 90% dan mendekati 

100% berarti kinerja bank menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat 

rendah. Tetapi jika rasio rendah misalnya mendekati 75% berarti kinerja 

bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Dan 

diformulasikan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOPO =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

2.9 Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 Hubungan Antar CAR, LDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas 
(ROA) 

 Modal merupakanpenyangga apabila terjadinya resiko, besar 

kecilnya modal turutmempengaruhi kemampuan bank dalam 

menjalani kegiatan operasionalnya. Bila CAR pada suatu bank 

rendah, maka kemampuan bank bertahan dalam industry rendah, 

bank yang bersangkutan akan mengalami likuiditas, kemampuan 

melanjutkan usahanya juga menjadi treganggu. CAR rendah 

biasanya disebabkan oleh tergerusnya modal akibat negative spreed 

dan meningkatnya asset yang tidak dibarengi dengan peningkatan 

H3 

H2 

H1 

Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

X2 

Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

X1 

Biaya Opr. Pada Pendapatan Opr. 

(BOPO) 

X3 

Profitabilitas 

(ROA) 

Y 

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



34 
 

34 
Indonesia Banking School 

 

modal. Hal tersebut menimbulkan banyak risiko yang akan 

ditanggung oleh bank. Kemampuan bank dalam melindungi nasabah 

juga turut terganggu, bank menjadi sulit dalam menyalurkan 

pendanaan bagi pihak ketiga, yang dimana menurunkan pendapatan 

bagi bank. Menurunnya pendapatan bank yang dibarengi dengan 

meningkatnya pengeluaran untuk biaya operasional menjadi titik 

terburuk bagi bank tersebut. Oleh sebab itu secara teoritis maka 

perputaran asset bank akan terganggu. Penjelasan akan hubungan 

akan keempat variable dijelaskan pada Gambar 2.1. 

2.8.2 Hubungan Antar CAR dengan Profitabilitas (ROA) 

Modal yang terlalu kecil disamping akan membatasi kemampuan 

ekspansi bank, juga akan mempengaruhi penilaian,khususnya bagi 

para deposan, debitur, dan pemegang saham. 

Secara teoritis tingginya CAR karena adanya pengelolaan yang 

baik manajemen dalam mengelola risiko yang timbul ataupun akan 

timbul yang akan mempengaruhi pertumbuhan modal. Begitu pula 

sebaliknya, rendahnya CAR disebabkan karena rendahnya 

kemampuan manajemen dalam mengelola risiko yang ada. CAR 

yang tinggi menunjukkan stabilnya kelangsungan hidup bank 

dangambaran akan tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap 

bank tersebut. Dengan begitu akan berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas.  
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2.8.3 Hubungan Antara LDR dengan Profitabilitas (ROA) 

Tingkat likuiditas bank dapat diukur salah satunya dengan LDR, 

LDR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi ketersediaan 

dana bagi nasabahnya. Tujuan dari ketersediaan dana tersebut 

meliputi penarikan dana tabungan nasabah ataupun pencairan kredit 

yang diajukan oleh nasabah, tentubaik bagi bank apabila memiliki 

ketersediaan dana yang likuid untuk memenuhi permintaan nasabah. 

Namun tinggi rendahnya rasio LDR harus sesuai dengan 

ketetapan yang Bank Indonesia telah keluarkan. LDR yang terlalu 

rendah bukanlah hal yang baik, karena artinya bank tersebut 

mengalami kendala likuiditas. Begitupun sebaliknya LDR yang 

terlalu tinggi akan memaksa manajemen untuk menyediakan dana 

dalam aktiva likuid, sehingga nantinya akan mengganggu abank 

dalam menciptakan kredit baru. Hal ini menjadikan LDR 

berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

2.8.4 Hubungan Antara BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) 

Biaya operasional tinggi apabila tidak dibarengi dengan kenaikan 

pendapatan bank tentu akan mengganggu kegiatan operasional 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Oleh karena itu, rasio BOPO mengontrol biaya yang dikeluarkan 

dengan pendapatan yang diterima oleh bank, dengan mengacu pada 
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Undang-Undang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio BOPO 

yang terlalu tinggi mengindikasikan  ketidakefisienan bank tersebut 

dan ketidakefektifan  manajemen bank dengan mengola mamupun 

memitigasi biaya-biaya yang ada. Sebaliknya, apabila BOPO yang 

terlalu rendah secara teoritis bank tersebut dianggap efektif dan 

efesien dalam mengelola dana maupun biaya yang ada. Namun disisi 

lain BOPO yang terlampau rendah mengakibatkan pertumbuhan 

profitabilitas bergerak lambat, karena bank dianggap tidak banyak 

melakukan kegiatan operasional, baik pemberian kredit maupun 

kegiatan lainnya. Hal ini menjadikan BOPO berpengaruh negatif 

terhadap Profitabilitas (ROA). 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teoritis yang dikemukakan tersebut, maka 

hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) Berpengaruh postif terhadap 

ROA 

H2 : Loan to Deposit Ratio (LDR) Berpengaruh terhadap ROA 

H3 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Berpengatuh negatif terhadap ROA 
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Table 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

Nama Tah
un Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian Dependen Independen 

A.A Yogi 
Prasanjaya, I 

Wayan 
Ramantha 

2013 

ANALISI 
PENGARUH CAR, 
BOPO, LDR DAN 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

TERHADAP 
PROFITABILITAS 

BANK YANG 
TERDAFTAR DI BEI 

ROA 
CAR, BOPO, 

LDR, UKURAN 
PERUSAHAAN 

CAR tidak 
berpengaruh 

signifikan, BOPO 
berpengaruh negatif 

signifikan, LDR 
berpengaruh 

signifikan, Uk. 
Perusahaan tidak 

berpengaruh 
terhada ROA 

Ahmad 
Buyung 

Nusantara 
2009 

ANALISIS 
PENGARUH NPL, 
CAR, LDR, DAN 

BOPO TERHADAP 
PROFITABILITAS 

BANK (Perbandingan 
Bank Umum Go 
Publik dan Bank 

Umum Non Go Publik 
di Indonesia Periode 
Tahun 2005-2007). 

ROA NPL, CAR, 
LDR, BOPO 

CAR berpengaruh 
positif signifikan, 
LDR berpengaruh 
positif siginifikan, 

BOPO berpengaruh 
negatif signifikan 

Diana 
Puspitasari 2009 

ANALISIS 
PENGARUH CAR, 
NPL, PDN, NIM, 
BOPO, LDR, dan 
Suku Bunga SBI 

Terhadap ROA (Studi 
Pada Bank Devisa di 

Indonesia Periode 
2003-2007) 

ROA 

CAR, NPL, 
PDN, NIM, 

BOPO, LDR, 
SUKU BUNGA 

SBI 

CAR berpengaruh 
positif, NPL 
berpengaruh 

negatif, PDN tidak 
berpengaruh, NIM 

berpengaruh positif, 
BOPO berpengaruh 

negatif, LDR 
berpengaruh positif, 

Suku Bunga SBI 
tidak berpengaruh 

terhadap ROA 

Desi Ariyani 2010 

Analisis Pengaruh 
CAR, NPL, BOPO, 

LDR Terhadap ROA 
Pada Bank Devisa 
Tahun 2003-2006 

ROA CAR, NPL, 
LDR, BOPO 

CAR berpengaruh 
positif signifikan, 
NPL berpengaruh 

negatif, LDR 
berpengaruh positif 
signifikan, BOPO 
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berpengaruh negatif 
signifikan 

Eva Ervani 2010 

Analisis Pengaruh 
Capital Adequacy 

Ratio, Loan to Deposit 
Ratio & Biaya 
Pengaruh Bank 

Terhadap 
Profitabilitas Bank Go 

Public di Indonesia 
Periode 2000-2007 

ROA CAR, LDR, 
BOPO 

CAR berpengaruh 
positif 

signifikan,LDR 
berpengaruh negatif 

tidak signifikan, 
BOPO berpengaruh 
negatif signifikan 

terhadap ROA 

Fitriani 
Prastiyaningty

as 
2010 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Profitabilitas 

Perbankan (Studi 
Bank listed di BEI 

Periode 2005-2008) 

ROA 
CAR, NPL, 

BOPO, LDR, 
NIM 

CAR, NPL 
berpengaruh 

signifikan, LDR 
tidak berpengaruh 

signifikan, dan 
BOPO berpengaruh 

negatif tidak 
signifikan terhadap 

ROA  

Lilis Erna 
Ariyanti 2010 

ANALISIS 
PENGARUH CAR, 
NIM, LDR, NPL, 

BOPO, ROA DAN 
KUALITAS AKTIVA 

PRODUKTIF 
TERHADAP 

PERUBAHAN LABA 
PADA BANK 

UMUM DI 
INDONESIA 

Perubahan 
Laba 

CAR, NIM, 
LDR, NPL, 

BOPO, ROA, 
KUALITAS 

AKTIVA 

CAR, NIM, NPL, 
ROA, dan 

KUALITAS 
AKTIVA tidak 
berpengaruh, 

BOPO berpengaruh 
negatif tidak 

signifikan, dan 
LDR berpengaruh 
positif signifikan 

terhadap perubahan 
laba 

Nuraini 2009 

Pengaruh CAR, NIM, 
LDR, dan BOPO 

Terhadap Perubahan 
Laba 

Perubahan 
Laba 

CAR, NIM, 
LDR, BOPO 

CAR berpengaruh 
positif signifikan, 
NIM berpengaruh 

positif tidak 
signifikan, LDR 

berpengaruh positif 
signifikan, BOPO 

berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
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perubahan laba 

Rita Septavia, 
L. Jade Faliany 2012 

Analisis Pengaruh 
CAR, NPL, BOPO, 
dan LDR Terhadap 

Profitabilitas 
Perbankan (Studi 
Kasus 10 Bank 

Terbesar Berdasarkan 
Peringkat Aset 
Perbankan yang 

Terdaftar di BEI) 

ROA CAR, NPL, 
BOPO, LDR  

CAR berpengaruh 
positif signifikan, 
LDR berpengaruh 
positif signifikan, 

LDR 
berpengaruhpositif 
signifikan, BOPO 

berpengaruh negatif 
signifikan, NPL 

berpengaruh 
signifikan terhadap 

ROA 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh 

hubungan antara Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), dan Biaya Operasional pada Pendapatan Oparasional (BOPO) terhadap 

Profitabilitas bank yang diproxikan dengan Return On Asset (ROA). Penelitian 

ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat 

dampak dari pengaruh CAR, LDR, dan BOPO terhadap ROA. Objek yang 

digunakan adalah Kelompok Bank BUKU 3 dan 4 di Indonesia, dengan data 

penelitian ini menggunakan rentang waktu  tahun 2011-2015 . Objek penelitian 

ini dipilih mengingat keterbatasan waktu peneliti dan Kelompok Bank BUKU 3 

dan 4  dianggap mampu mewakili populasi penelitian ini. Kelompok Bank 

BUKU 3 dan 4 diantaranya adalah: 

Tabel 3.1 

Daftar Kelompok Bank BUKU 3 dan 4 

Bank BUKU 3 Bank BUKU 4 
BANK BUKOPIN BANK BCA 
BANK BPTN BANK BNI 
BANK BTN BANK BRI 
BANK CIMB NIAGA BANK MANDIRI 
BANK DANAMON   
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BANK DBS INDONESIA   
BANK MAYBANK 
INDONESIA   
BANK MEGA   
BANK MIZOHU INDONESIA   
BANK OCBC NISP   
BANK PANIN   
BANK PERMATA   
BANK SUMITOMO MITSUI   
BANK UOB INDONESIA   

 

 Adapun data runtun waktu menggunakan periode per tahun. Hal itu 

dimaksudkan agar dapat melihat fluktuasi dari penilaian CAR, LDR, BOPO dan 

ROA  setiap tahunnya. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

1. Definisi Sampel 

Menurut Arikunto (1998: 117), sampel adalam bagian dari 

populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian 

adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat 

mewakili seluruh populasi. Dan menurut Sugiyono (1997: 57), 

menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan kareteristik 

yang dimiliki oleh populasi. 

2. Cara dan Teknik Pengambilan Sampling 

Adapun cara dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Purposive Sampling 
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Sugiyono (2001: 61), menyatakan bahwa purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Menurut Margono (2004: 128), pemilihan sekelompok subjek 

dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 

dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit 

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam  

penelitian ini kriteria penilaian dalam pengambilan sampel 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok Bank BUKU 3 dan 4 di Indonesia yang tertera 

dalam daftar di Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa 

Keuangan 

2. Kelompok Bank BUKU 3 dan 4 di Indonesia yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2015. 

3. Bank telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah 

diaudit dari tahun 2011 sampai tahun 2015. 

4. Bank memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap.  

 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
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menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 

8). Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber 

yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2013: 113). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time 

series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011: 2.5). Data panel 

memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa 

periode waktu (Winarno, 2011: 2.5). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data didapatkan 

melalui laporan yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data 

tersebut diperoleh atau diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) yaitu  www.ojk.go.id 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini.  

2. Metode Dokumentasi 
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Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-

data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data didapatkan 

melalui Otoroita Jasa Keuangan. Periode data adalah tahun 2011-2015. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan memberikan nilai yang 

bervariasi (Sekaran & Bougie, 2013: 68). Variabel yang akan diteliti dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: variabel dependen, dan 

variabel independen. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Dependent variable (variabel terikat) atau di sebut juga criterion 

variable (variabel kriteria) merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah memahami dan menggambarkan 

variabel terikat, atau menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya 

(Sekaran & Bougie, 2013: 69). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Return On Asset (ROA) suatu perusahaan bank. Variabel 

independen adalah Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan 

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional, yang dilambangkan 

dengan CAR, LDR, dan BOPO. 

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang dapat mengukur tingkat 

profitabilitas atas usaha yang bank lakukan selama ini, secara keseluruhan. 

Hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 
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tanggal 25 Oktober 2011. Semakin besar ROA menunjukkan peningkatan 

profitabilitas bank, Agustiningrum (2013). Variabel Return On Asset 

diukur secara kuantitatif hasil pembagian dari Laba Sebelum Pajak dengan 

Rata-Rata Total Aset. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan 

tahunan. Dan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, rumus ROA adalah: 

 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Independent Variable (variabel bebas) disebut juga predictor variable 

(variabel prediktor) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat 

baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2013: 70). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional (BOPO). 

3.5.2.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Cara mengukur variabel ini adalah perhitungan rasio. . Data untuk 

variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.  Mengacu pada 

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 

2001 bahwa, Capital Adequasy Ratio (CAR) adalah Perhitungan Modal 

dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilakukan berdasarkan ketentuan 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
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Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. Secara sistematis 

dapat ditulis: 

 

3.5.2.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Cara mengukur variabel ini adalah perhitungan rasio. Data untuk 

variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Nilai LDR 

ditentukan melalui suatu formula yang dirumuskan oleh Bank Indonesia 

melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 tanggal 31 

Mei 2004 tentang Sistem penilaian Kesehatan Bank Umum adalah 

sebagai berikut: 

 

3.5.2.3 Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) 

Variabel ini diukur berdasarkan hasil perhitungan rasio. Data untuk 

variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Dan 

diformulasikan menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 

tanggal 14 Desember 2001, adalah: 

 

3.6 Model Penelitian 

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, regresi 

linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen 

CAR =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒆𝒓𝒕𝒊𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒏𝒖𝒓𝒖𝒕 𝑹𝒊𝒔𝒊𝒌𝒐
 

 BOPO =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
 

LDR =
𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒔𝒂𝒍𝒖𝒓𝒌𝒂𝒏

𝑫𝑷𝑲+𝑺𝒖𝒓𝒂𝒕 𝑩𝒆𝒓𝒉𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒆𝒓𝒃𝒊𝒕𝒌𝒂𝒏 𝑩𝒂𝒏𝒌
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mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan 

bahwa nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini 

dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

 

Persamaan 3.6.1 

Model Penelitian 

 

 

Keterangan:  

Y  = Profitabilitas (ROA) 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien masing-masing variabel independen  

X1  = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X2  = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

X3  = Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO)  

i   = Cross Section Identifiers 

t   = Time Series Identifiers 

 

 

Y = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Regresi Data Panel 

Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtun 

waktu (time series) akan membentuk data panel dan data pool (Winarno, 

2011: 2.5). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 

merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data 

panel, kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya 

(Winarno, 2011: 9.1). 

Menurut Nachrowi & Usman (2006), untuk mengestimasi parameter 

model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu: 

1. Pooled Least Square (Common Effect) 

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 croos-

section dengan data time-series (pool data). Kemudian data 

gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang 

digunakan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. 

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk 

dalam persamaan model memungkinkan adanya intercept yang 
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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 antarindividu dan 

atau waktu dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek 

Random, perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik juga 

juga memperhitukan bahwa error mungkin berkolerasi sepanjang 

time series dan cross section. 

Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih 

informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin 

berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan, sehingga dapat diperoleh 

hasil estimasi yang lebih efisien. 

Penentuan penggunaan FEM atau REM dapat diperoleh dari hasil 

pengujian Hausman atau dapat juga digunakan rule of thumb yang dibuat 

oleh Judge et al (Gujarati, 2007: 650). Beberapa pertimbangan atau kriteria 

yang dapat dijadikan panduan untuk memilih antara fixed effect atau 

random effect sebagai berikut; 

1. Jika T (jumlah data time series) besar dan N (jumlah data cross 

section) kecil, kemungkinan terdapat perbedaan kecil pada nilai dari 
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parameter yang diestimasi dengan FEM dan REM. Dalam kasus ini 

FEM menjadi pilihan yang lebih baik. 

2. Ketika N besar dan T kecil, estimasi yang dihasilkan oleh kedua 

metode ini dapat berbeda secara signifikan. Jika kita yakin bahwa 

secara individu atau secara cross section, satuan pada sampel 

penelitian tidak memberikan gambaran random dari sampel yang 

lebih besar, maka metode FEM lebih sesuai dalam kasus ini. Jika 

satuan cross section dianggap memberi gambaran random, maka 

metode REM akan lebih sesuai. Pada kasus ini asumsi secara statistik 

menjadi tidak bersyarat. 

3. Jika komponen kesalahan individu dan satu atau lebih dari regressor 

terhubung maka estimator REM menjadi bias, dimana yang diperoleh 

dari FEM tidak akan bias. 

4. Jika N besar dan T kecil berdasarkan asumsi REM (data diteliti 

secara random) maka estimator REM lebih efisien dari estimator 

FEM.  

Dalam winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-

langkah tersebut adalah : Pertama, menggunkana uji signifikasi fixed 

effect  uji F atau Chow test (Uji Chow). Kedua, dengan uji Hausman. 
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3.7.1.1 Uji Chow 

 Uji Chow (Chow test) atau likelihood ratio test adalah pengujian 

F statisticts untuk memilih apakah model yang digunakan Common 

Effect atau fixed effect (Winarno, 2011). Uji Chow dalam penelitian 

ini menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam 

Uji Chow adalah sebagau berikut : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

3.7.1.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik 

digunakan, apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji 

Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree 

of freedom sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika nilai statistik 

Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah model Fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik 

Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat 

adalah model Random Effect (Gujarati, 2012). 

Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau model 

Random Effect yang digunakan, maka digunakan kriteria dalam 

pengujian hausman, yaitu :  
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H0 : Tidak ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek 

individual tidak berhubungan dengan regressor yang lain. 

Berarti model Random Effect yang dipilih. 

H1 : Ada kesalahan pengukuran eror (kovarians eror) atau efek 

individual berhubungan dengan regressor yang lain. Berarti 

model Fixed Effect yang dipilih. 

Rumus untuk nilai w, 

W = transpose (βfem – βrem) x inverse (Vfem – Vrem) x (βfem – 

βrem) 

Uji Hausman dilakukan dengan membandingkan nilai w dengan 

χ2 (df = jumlah variabel independen). Kriteria pengujian adalah H0 

ditolak jika nilai w (nilai statistik hausman) lebih besar dari χ2, berarti 

model yang dipilih adalah fixed effect dan sebaliknya H0 tidak ditolak 

jika w (nilai statistik hausman) lebih kecil dari χ2 maka model yang 

dipilih adalah random effect. 

3.7.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

minimum, skewness, kurtosis, dan probability Jarque-Bera (Winarno, 2011: 

3.9). 
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3.7.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, 

dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 2011: 5.37): 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

 

3.7.4. Uji Asumsi Klasik 

 3.7.4.1.Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antarvariabel independen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan 

regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu 

variabel independen) (Winarno, 2011: 5.1). 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen (Gujarati, 2007: 61). Jika nilai F hitung > F kritis 

pada dan derajat kebebasan tertentu maka model mengandung unsur 
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multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan 

adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2007). 

3.7.4.2.Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul pada 

data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Winarno, 

2011: 5.26). Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di 

antara anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret 

berkala) atau ruang (Gujarati, 2007: 112). 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan 

melakukan Uji Durbin-Watson.  Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 

  3.7.4.3.Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain atau disebut sebagai varians tak sama atau 

nonkonstan, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas (Gujarati, 2007: 82).  

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. 

Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu: 

- H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

 

3.7.5.Uji Hipotesis 

  3.7.5.1.Uji Determinasi 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara 
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variabel independen dan variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan 

selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin 

besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan proporsi atau 

persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh 

sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011).  

 3.7.5.2.Uji Statistik t 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% 

dimana kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai 

berikut (Gujarati, 2007: 105): 

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 

  3.7.5.3.Uji Statistik F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model secara bersama – sama 

terhadap variabel dependen (Gujarati, 2007: 109). 
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- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan menguraikan proses pengolahan data dan analisis atas 

hasil olahan data tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan periode 2011-2015 yang ditentukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan 

pada bab III. Berikut disajikan tabel 4.1 yang menunjukkan proses seleksi 

sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Seleksi Sampel 

No Keterangan Jumlah 
1 Jumlah Kelompok Bank BUKU 3 periode tahun 2010-2015 14 
2 Jumlah Kelompok Bank BUKU 4 periode tahun 2010-2015 4 

Jumlah 18 
Periode penelitian: 2010-2015 5 
Total sampel 90 

Sumber: olahan penulis 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 18 sampel perusahaan 

Perbankan Kelompok Bank BUKU 3 Bank BUKU 4 yang dijadikan data 
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penelitian, berikut ini nama–nama perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel: 

Tabel 4.2 

Perusahaan Sampel  

Bank BUKU 3 Bank BUKU 4 
BANK BUKOPIN BANK BCA 
BANK BTPN BANK BNI 
BANK BTN BANK BRI 
BANK CIMB NIAGA BANK MANDIRI 
BANK DANAMON   

BANK DBS INDONESIA   

BANK MAYBANK INDONESIA   

BANK MEGA   

BANK MIZUHO INDONESIA   

BANK OCBC NISP   

BANK PANIN   

BANK PERMATA   

BANK SUMITOMO MITSUI   

BANK UOB INDONESIA   

Sumber: olahan penulis 

Mengacu pada Tabel 4.1 dan 4.2 dalam penelitian ini penulis juga 

melakukan Treatment Out Layer dengan menghilangkan data dari beberapa 

bank untuk mendapatkan data yang normal, berdasarkan alasan probability 

yang lebih dari 0.05 dan jargue-bera yang lebih dari 2. Bank-bank yang di 

hilangkan tersebut diantaranya, adalah Bank BPTN, Bank Danamon, Bank 

DBS Indonesia, dan Bank Sumitomo Mitsui. Dan menghasilkan total bersih 

70 sampel dari 14 Bank.  
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4.2 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen maupun independen 

yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

 ROA CAR LDR BOPO 
 Mean  0.023329  0.160569  0.956467  0.766411 
 Median  0.019650  0.156900  0.877550  0.791950 
 Maximum  0.051500  0.228500  2.845900  0.988600 
 Minimum  0.002000  0.118300  0.523900  0.457200 
 Std. Dev.  0.011328  0.021908  0.395383  0.121472 
 Skewness  0.627720  0.561936  3.193495 -0.432211 
 Kurtosis  2.858953  3.489828  13.21398  2.588176 
 Jarque-Bera  4.655075  4.383807  423.2639  2.674070 
 Probability  0.097536  0.111704  0.000000  0.262623 
 Observations  70  70  70  70 

Sumber: hasil olahan data 

 

ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimiliki perusahaan tersebut (Return On Asset). ROA dalam penelitian 

ini dilihat berdasarkan rasio pada laporan tahunan yang telah diaudit dan 

telah di publish oleh bank, dan tertera dalam website resmi Otoritas Jasa 

Keuangan. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 70 observasi 

sampel, nilai rata rata (mean) pada ROA dari seluruh sampel perusahaan 

Perbankan yang tergabung dalam kelompok Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 

4 adalah sebesar 0.023329 dengan standar deviasi sebesar  0.011328. Pada 

kelompok Bank BUKU 3 bank yang memiliki rata-rata keuntungan tertinggi 
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setelah memanfaatkan aktiva yang dimiliki sepanjang periode 2011-2015, 

adalah Bank Mizuho Indonesia dengan rata-rata keuntungan yang dimiliki 

sebesar 2,23%, dan yang menempati urutan bank dengan rata-rata 

keuntungan terendah adalah Bank Maybank Indonesia dengan rata-rata 

keuntungan yang dimiliki sebesar 1,24%, dan pada kelompok Bank BUKU 4 

bank yang memiliki rata-rata keuntungan tertinggi adalah Bank BRI dengan 

rata-rata  keuntungan yang dimiliki sebesar 4,81% dan Bank BNI merupakan 

bank yg memiliki rata-rata keuntungan terendah dengan rata-rata keuntungan 

sebesar 3,06%. Kemudian. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan 

rata-rata, yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Skewness sebesar 0.627720, positif skewness menunjukkan 

bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis 

sebesar 2.858953, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya platykurtic 

dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 

0.097536 atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. 

CAR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar modal yang dimiliki oleh bank telah memadai untuk menunjang 

kebutuhannya. CAR dalam penelitian ini dilihat berdasarkan rasio pada 

laporan tahunan yang telah diaudit dan telah di publish oleh bank, dan  

tertera dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan tabel 4.3 di 

atas, diketahui bahwa dari 70 observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada 

CAR dari seluruh sampel perusahaan Perbankan yang tergabung dalam 

kelompok Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 adalah sebesar 0.160569 
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dengan standar deviasi sebesar 0.021908. Pada kelompok Bank BUKU 3 

bank yang memiliki rata-rata modal tertinggi sepanjang periode 2011-2015, 

adalah Bank Mizuho Indonesia dengan rata-rata modal yang dimiliki 

18,73%, dan yang menempati urutan bank dengan rata-rata modal terendah 

adalah Bank Maybank Indonesia dengan rata-rata modal yang dimiliki 

13,67%, dan pada kelompok Bank BUKU 4 bank yang memiliki rata-rata 

modal tertinggi adalah Bank BRI dengan rata-rata modal yang dimiliki 

sebesar 17,51%, dan Bank BCA merupakan bank yg memiliki rata-rata 

modal terendah dengan rata-rata modal yang dimiliki sebesar 15,60%. 

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness 

sebesar  -0.18714, negatif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki ekor panjang di sisi kiri. Kurtosis sebesar 4.189379, karena lebih 

dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding dengan data 

berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar  0.111704 atau lebih 

besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal. 

LDR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan 

dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan 

bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. LDR dalam penelitian 

ini dilihat dari rasio pada laporan tahunan yang telah diaudit dan telah di 

publish oleh bank, dan tertera dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 70 observasi sampel, 
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nilai rata-rata (mean) pada LDR dari seluruh sampel perusahaan Perbankan 

yang tergabung dalam kelompok Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 adalah 

sebesar 0.956467 dengan standar deviasi sebesar  0.395383. Pada kelompok 

Bank BUKU 3 bank yang memiliki rata-rata tingkat likuiditas dana tertinggi 

setelah membandingkan kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga 

yang dimiliki sepanjang periode 2011-2015, adalah Bank Mizuho Indonesia 

dengan rata-rata tingkat likuiditas dana yang dimiliki sebesar 227,68%, dan 

yang menempati urutan bank dengan rata-rata likuiditas dana terendah adalah 

Bank Maybank Indonesia dengan rata-rata tingkat likuiditas dana yang 

dimiliki sebesar 60,89%, dan pada kelompok Bank BUKU 4 bank yang 

memiliki rata-rata keuntungan tertinggi adalah Bank BRI dengan rata-rata 

tingkat likuiditas dana yang dimiliki sebesar 82,63% dan Bank BCA 

merupakan bank yg memiliki rata-rata tingkat likuiditas dana terendah 

sebesar 72,69%. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, 

yang menunjukan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Skewness sebesar 3.193495, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi 

datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar  13.21398, 

karena lebih dari 3 maka distribusi datanya leptokurtis dibanding dengan 

data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.000000 atau 

lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. 

BOPO merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional. BOPO dalam penelitian 

ini dilihat dari rasio pada laporan tahunan yang telah diaudit dan telah di 
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publish oleh bank, dan tertera dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa dari 70 observasi sampel, 

nilai rata rata (mean) pada BOPO dari seluruh sampel perusahaan Perbankan 

yang tergabung dalam kelompok Bank BUKU 3 dan Bank BUKU 4 adalah 

sebesar  0.766411 dengan standar deviasi sebesar 0.121472. Pada kelompok 

Bank BUKU 3 bank yang memiliki rata-rata tingkat efesiensi tertinggi dalam 

mengelola biaya operasinal sepanjang periode 2011-2015, adalah Bank 

Mizuho Indonesia dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 52,85%, dan 

yang menempati urutan bank dengan rata-rata tingkat efisiensi terendah 

adalah Bank Maybank Indonesia dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 

90,23%, dan pada kelompok Bank BUKU 4 bank yang memiliki rata-rata 

tingkat efisiensi tertinggi adalah Bank BRI dengan rata-rata tingkat efisiensi 

sebesar 64,11% dan Bank BNI merupakan bank yg memiliki rata-rata tingkat 

likuiditas dana terendah sebesar 71,19%. Standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data di dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar -0.432211, negatif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di 

sisi kiri. Kurtosis sebesar  2.588176, karena kurang dari 3 maka distribusi 

datanya platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability 

Jarque-Bera sebesar 0.262623 atau lebih besar daripada 0.05 maka data 

berdistribusi normal. 
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4.3 Hasil Pengujian 

4.3.1 Penentuan Regresi Data Panel 

 Penentuan model estimasi regresi data panel antara model 

common effect, fixed effect, atau random effect dilakukan dengan Uji 

Chow dan Uji Hausman. 

4.3.1.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan 

fixed effect. Hasil dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Persamaan 
Effect Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 28.002848 (13,53) 0.0000 
Cross-section Chi-square 144.401817 13 0.0000 

 Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas chi-

square hasil regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 

0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. 

Dengan demikian H0 tidak dapat diterima atau dapat dinyatakan 

ditolak, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini menggunakan model  random effect dan 

dilanjutkan ke uji Hausman. 
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4.3.1.1 Uji Hausman 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Persamaan 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. 
d.f. Prob.  

Cross-section random 11.832977 3 0.0080 
Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui probabilitas chi-

square hasil regresi persamaan dengan fixed effect sebesar 

0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. 

Dengan demikian H0 tidak dapat diterima atau dapat dinyatakan 

ditolak, sehingga dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.3.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam 

penelitian ini. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

residual hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena 

data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisi regresi data panel. Hasil uji normalitas 

disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1  

Grafik Histogram 

 

Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa semua 

variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.516692. 

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi 

normal yang berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum 

melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi 

klasik yang terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan 

untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat 

menghasilkan hasil estimator yang baik. 

4.3.3.1 Uji Multikolinieritas 
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Std. Dev.   0.001353
Skewness   0.323856
Kurtosis   3.182352

Jarque-Bera  1.320617
Probability  0.516692
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Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi linier antar variabel independen. Salah satu 

syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang 

diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk 

melihat masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 ROA CAR LDR BOPO 
ROA 1.000000    
CAR 0.180220 1.000000   
LDR -0.102223 0.327492 1.000000  
BOPO -0.78983 -0.352897 -0.466128 1.000000 

Sumber: hasil olahan data 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan 

melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel 

kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

independen  tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang didapat 

dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar 

variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur 

multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 

4.3.3.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara 

error periode sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini 

tidak boleh terjadi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Analisis Pengaruh CAR..., Fanny Ayu Astari, Ak.-IBS, 2016



69 
 

69 
Indonesia Banking School 

 

Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. 

Hasil regresi persamaan dinyatakan  lolos uji autokorelasi 

apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil 

pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan 

menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

   

 

 Sumber: hasil olahan data 

 

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila 

muncul kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis 

tidak memiliki varian yang  konstan dari suatu observasi. Dalam 

penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Park. 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedstisitas Hasil Regresi Persamaan 

Heteroskedasticity Test: Park 
Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C 3.663254 1.018305 0.3123 
CAR 0.774572 -0.588063 0.5585 
LDR -0.974391 -0.723392 0.4720 

BOPO -0.163864 0.342511 0.7331 
Sumber: hasil olahan data 

Durbin-Watson Statistic   

DW-stat 1.573940 
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Hasil Uji Park pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih 

besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 

heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.3.4 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan 

terdiri dari 14 bank dan jumlah sampel selama periode 5 tahun 

sehingga sampel keseluruhan sebanyak 70, dengan persamaan 3.1 

sebagai berikut ini: 

 

Setelah dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model 

common effect pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji 

asumsi klasik. Analisis hasil dari model regresi persamaan 

menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Persamaan 

Variable 
Independen Coef t-Stat Prob. 

C 0.103077 -1.252125 0.0000* 
CAR -0.013638 -2.939250 0.2160 
LDR -0.005639 -24.36664 0.0049* 

BOPO -0.094160 -27.06835 0.0000* 
R-squared 0.98572 Adjusted R-squared 0.981417 
F-statistic 228.5379 DW-Stat 1.573940 

Prob(F-statistic) 0.000000     
Keterangan:  

Y=β0+β1X1it+β2X2it+β3X3it 
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Independent Variable : ROA 
*signifikan 5% 

  Sumber: hasil olahan data 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi 

linier data panel sebagai berikut: 

ROA = 0.103077 – 0.013638 X1it – 0.005639 X2it - 0.094160 X3it  

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

a. Apabila jumlah nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) (X1), Loan 

to Deposit Ratio (LDR) (X2), Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional (BOPO) (X3) diasumsikan konstan, 

maka Return On Asset (ROA) yang terjadi sebesar 0.103077 

b. Koefisien regresi untuk CAR (X1) sebesar -0.013638. Hal ini 

menunjukkan bahwa koefisien mendekati angka 0, artinya 

untuk setiap kenaikan ataupun penurunan satu nilai CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA asumsi variabel lain adalah 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk LDR(X2) sebesar -0.005639. Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya ROA akan mengalami 

pengurangan sebesar 0.005639 untuk setiap penurunan satu 

nilai LDR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan.  
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d. Koefisien regresi untuk BOPO (X3) sebesar -0.094160. Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya ROA akan mengalami 

pengurangan sebesar 0.094160 untuk setiap kenaikan satu nilai 

BOPO dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

4.3.5 Pengujian Hipotesis 

4.3.5.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik 

yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel 

independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi 

persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.8, 

koefisien determinasi dari persamaan penelitian ini (Adjusted R-

Squared) adalah sebesar 0.981417 atau 98.1417%. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah nilai Capital 

Adequacy Ratio (CAR) (X1), Loan to Deposit Ratio (LDR) (X2), 

Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) (X3) 

mampu menjelaskan pengaruh kepada Return On Asset (ROA) 

sebesar 98.1417%. Sisanya yaitu sebesar 1.8583% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian 

ini. Variabel lainnya misalnya jenis-jenis bank, kebijakan 

pemerintah, regulasi bank sentral, dan tingkat inflasi. 
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4.3.5.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien 

regresi dari variabel independen secara individual berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang 

dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh postif terhadap ROA. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 di atas, 

diperoleh t hitung sebesar 1.252125, artinya bahwa  Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tidak signifikan. Sedangkan jika 

diperbandingkan dengan t tabel dengan signifikansi 0.05 di 

dapatkan nilai sebesar 1,994444, artinya bahwa t hitung < t 

Tabel yang mengindikasikan bahwa H1 pada penilitian ini 

ditolak, dan artinya Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak 

berpengaruh.  

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: Loan to Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.8 di atas, diperoleh t hitung 

sebesar 2.939250, artinya bahwa  Loan to Deposit Ratio 

(LDR) signifikan. Sedangkan jika diperbandingkan dengan t 

Tabel dengan signifikansi 0.05 di dapatkan nilai sebesar 

1,994444, artinya bahwa t hitung > t tabel yang 
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mengindikasikan bahwa H2 pada penilitian ini diterima, dan 

artinya Loan to Deposit Ratio (LDR)  berpengaruh. Dan 

dengan koefisien (coeff) -0.013638 menunjukkan bahwa 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan 

signifikan. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.8 di atas, diperoleh t hitung 

sebesar 24.3664, artinya bahwa  Loan to Deposit Ratio 

(LDR)  signifikan. Sedangkan jika diperbandingkan dengan t 

tabel dengan signifikansi 0.05 di dapatkan nilai sebesar 

1,994444, artinya bahwa t hitung > t tabel yang 

mengindikasikan bahwa H3 pada penilitian ini diterima, dan 

artinya Loan to Deposit Ratio (LDR)  berpengaruh. Dan 

dengan koefisien (coeff) -0.094160 menunjukkan bahwa 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan 

signifikan. 

 

4.3.5.3 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-

sama semua variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini, 
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apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 uji F di atas, nilai Prob (F-

statistic) sebesar 0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 

0.05 maka nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), secara 

simultan variabel CAR, LDR, dan BOPO mempengaruhi Return 

on Asset secara signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa H4 

dalam penelitian ini terbukti. 

 

4.4 Analisis Hasil  

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Asset 

menunjukan hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil t hitung < t tabel. Koefisien mendekati nilai 0 (nol) maka nilai 

modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap nilai 

Return on Asset.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa modal atau Capital Adequacy 

Ratio (CAR) merupakan faktor penggerak utama dalam mengembangkan 
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bisnis bank. Dalam penelitian ini bank yang tergolong kelompok bank-bank 

bermodal besar, factor tersebut tidak berpengaruh terhadap Return on Asset. 

Hasil penelitian ini tidak serupa serupa dengan hasil penelitian Ervani 

(2010), Septavia dan Faliany (2012) yang menyatakan bahwa CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset. Ataupun hasil 

penelitian Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menyatakan positif namun 

tidak signifikan. Meskipun demikian hasil penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, sama-sama memperlihatkan bahwa CAR memiliki pengaruh baik 

secara kenaikan nilai maupun penurunan nilai terhadap Return on Asset. 

 

2. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Asset 

Pengaruh tingkat likuiditas dana atau Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Retun on Asset menunjukan hasil negatif dan signifikan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0.005639 dan 

probabilitas sebesar 0.0049 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 

0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin 

berkurangnya nilai likuiditas dana maka akan semakin mengurangi nilai 

Return on Asset, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin bertambahnya 

nilai likuiditas dana atau Loan to Deposit Ratio (LDR) maka akan semakin 

menambah nilai Return on Asset.  
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Loan to Deposit Ratio (LDR) atau tingkat likuiditas dana yang dimiliki oleh 

bank merupakan salah satu bagian tolak ukur atas keberhasilan bank dalam 

mempertahankan dan mengembangkan usaha bisnisnya. Seperti yang dikatakan 

oleh Rivai (2007;437), Peranan Kredit dalam operasi bank sangat besar/penting. 

Sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari 

bisnis perkreditan. Dengan demikian, untuk mendapatkan margin yang baik 

diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien. Dengan semakin 

banyak kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga tanpa terjadi penangguhan 

maka akan meningkatkan profitabilitas bank tersebut. LDR juga sebagai tolak 

ukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban utang-utangnya dan dapat 

membayar kembali semua semua depositonya, Septavia dan Faliany (2012). 

Dalam penelitian ini hasil negatif dari LDR terhadap ROA menunjukkan tingkat 

likuiditas dana belum dapat dikelola secara maksimal baik oleh Kelompok Bank 

BUKU 3 maupun Bank BUKU 4, sehingga likuiditas dana yang dimiliki dapat 

mengganggu kegiatan operasional bank dalam proses menghasilkan 

keuntungan, yang pada akhirnya keuntungan yang didapat belum secara 

maksimal dapat dihasilkan dengan baik. Namun Menurut Widayani (2005), 

kondisi likuiditas bank yang rendah menunjukkan bahwa bank lebih banyak 

menempatkan dananya pada Bank Indonesia dan pada bank-bank lain serta 

melakukan penanaman dananya dalam bentuk investasi yang aman seperti 

sertifikat deposito, obligasi atau saham pemerintah (BUMN). 

Hasil penelitian ini tidak serupa serupa dengan hasil penelitian Ervani 

(2010), Prasanjaya dan Ramantha (2013) yang menyatakan bahwa LDR 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset. Ataupun hasil 

penelitian Septavia dan Faliany (2012) yang menyatakan positif namun tidak 

signifikan. Meskipun demikian hasil penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, sama-sama memperlihatkan bahwa LDR memiliki pengaruh baik 

secara kenaikan nilai maupun penurunan nilai terhadap Return on Asset. 

 

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Return on Asset 

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Return on Asset menunjukan hasil berpengaruh negatif dan 

signifikan. Hal tersebut sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -

0.094160 dan probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi sebesar 0.05. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan 

bahwa semakin berkurangnya biaya operasional maka semangkin 

meningkatnya nilai ROA, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin 

bertambah biaya operasional bank maka akan semakin menurunkan nilai 

Return on Asset. 

Hasil penelitian ini membuktikan biaya operasional atau rasio BOPO 

berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas, artinya efesiensi terhadap 

biaya operasional bank belum dapat dikelola secara baik dan hal ini 

menunjukkan kinerja manajemen bank tersebut, sehingga biaya operasional 

bank yang besar yang besar berpengaruh signifikan terhadap Return on 
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Asset. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya  rasio  BOPO  yang  

normal  di  bawah  90%,  jika bank  berada  pada kisaran nilai tersebut dapat 

diartikan bahwa  bank tersebut dikategorikan efisien dalam menjalankan 

operasinya. Menurut penelitikan Septavia dan Faliany (2012), dikatakan 

bahwa, peningkatan biaya operasi bank yang tidak diikuti dengan 

peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba 

sebelum pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan ROA. Dengan 

demikian efisiensi operasi yang diproksi dengan BOPO berpengaruh negatif 

terhadap kinerja bank yang diproksi dengan ROA. Dalam penelitian ini hasil 

negatif dari BOPO terhadap ROA menunjukkan bahwa tingkat biaya 

operasional bank belum dapat dikelola dengan baik oleh Kelompok Bank 

BUKU 3 maupun Bank BUKU 4, sehingga biaya operasional bank yang 

dimiliki dapat mengganggu kegiatan operasional bank dalam proses 

menghasilkan keuntungan, yang pada akhirnya keuntungan yang didapat 

belum secara maksimal dapat dihasilkan dengan baik. 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Ervani (2010), 

Prasanjaya dan Ramantha (2013), maupun penelitian Septavia dan Faliany 

(2012) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return on Asset. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan sesuai dengan penelitian sebelumnya. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan paparan diatas, dapat dikatakan bahwa salah satu hal yang 

menjadi going concern usaha bank yaitu modal dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh 

terhadap Return on Asset. Hal ini mengindikasikan bahwa modal yang 

dimiliki bank-bank pada kelompok bank besar bukan menjadi hal yang dapat 

mengganggu pertumbuhan maupun penurunan profitabilitas bank. 

Sedangkan, hal lain dari going concern bank yaitu likuiditas dana yang 

diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset. Hal ini dapat disebabkan karena bank 

mengandalkan pendapatan obligasi rekapitalisasi, SBI maupun instrument 

lainnya. Artinya bagi kelompok Bank BUKU 3 DAN Bank BUKU 4 perlu 

sinergi antara manajemen perkreditan maupun manajemen lainnya untuk 

memerhatikan bukan hanya ekspansi kredit namun diimbangi dengan 

pengumpulan DPK agar dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan 

Return on Asset, karena dengan meningkatnya rasio LDR dimana dengan 

catatan rasio telah sesuai dengan standar ketentuan tertinggi, akan mampu 

membantu bank dalam mendapatkan keuntungan secara maksimal. 

Dan hal lainnya lagi dari going concern bank yaitu pengelolaan biaya 

operasional yang diproksikan dengan Biaya Operasional pada Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return on 

Asset. Ukuran keberhasilan manajemen juga dapat terlihat dari segi efisiensi. 
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Artinya bagi kelompok Bank BUKU 3 DAN Bank BUKU 4 perlu adanya 

pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi secara terus menerus 

pembengkakan biaya operasional yang dapat membantu perusahaan untuk 

menurunkan Return on Asset, karena dengan menurunnya nilai rasio BOPO 

juga turut membantu bank dalam mendapatkan keuntungan secara maksimal. 

Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan perbankan sebagai 

bahan evaluasi atas kebijakan Bank Indonesia dan evaluasi Otoritas Jasa 

Keuangan yang mengatur regulasi perbankan dan memiliki peran sebagai 

controlling terhadap perbankan. Khususnya kepada bank-bank yang 

tergabung dalam bank yang memiliki tingkatan modal tertentu, seperti pada 

kelompok Bank BUKU 3 dan 4.  

Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pemerintah sebagai bahan 

evaluasi bahwa kebijakan pemerintah dan inflasi memberikan dampak pada 

sektor perbankan. Khususnya pemberian kebijakan berdasarkan kelompok 

modal bank, agar sebagai pihak internal (manajemen) meningkatkan 

profitabilitas yaitu Return on Asset, dengan demikian kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan perbankan tetap terjaga. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a) Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai hasil t hitung < t tabel, 

artinya tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

b) Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai koefisien -0.005639 dan 

probabilitas 0.0049 < 0.05, disisi lain diperkuat dengan hasil t hitung > t 

tabel, artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 

c) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki 

nilai koefisien -0.094160 dan probabilitas 0.0000 < 0.05, disisi lain 

diperkuat dengan hasil t hitung > t tabel,  artinya berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return 

on Asset (ROA). 

d) Secara simultan (bersama-sama) variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) probabilitas (F-statistic) 0.000000 < 

0.05, artinya berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). 
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5.2 Saran 

a) Penelitian ini dapat menjadi acuan evaluasi bagi pemerintah untuk 

mengeluarkan kebijakan sesuai dengan golongan bank dengan jenjang 

modal tertentu. 

b) Penelitian ini dapat menjadi acuan evaluasi bagi perusahaan perbankan 

yang tergabung dalam kelompok modal tertentu, khususnya bank yang 

tergabung dalam kelompok Bank BUKU 3 dan 4, untuk memerhatikan 

kinerja manajemen dalam mengelola permodalan, perkreditan, dan 

operasional, agar tidak mengganggu profitabilitas masing-masing bank. 

c) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi untuk mengeluarkan 

buku-buku edisi terbaru mengenai seputar permodalan bank, perkreditan 

bank, dan operasional bank terhadap profitabilitas, dan buku-buku 

tentang kebijakan-kebijakan pemerintah bagi kelompok Bank BUKU 

sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya ataupun masyarakat. 

d) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dimana 

penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih lanjut tentang variabel 

lain yang dapat mengganggu profitabilitas bank misalnya, ratio NPL, 

DER, suku bunga, dan sebagainya, atau menambahkan variabel kontrol 

tertentu. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian yang nantinya 

dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya: 

1. Fokus pada penelitian ini hanya pada kelompok Bank BUKU 3 dan 4. 
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2. Profitabilitas dalam penelitian ini hanya diukur menggunakan Capital 

Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional. 

3. Sample yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas untuk jangka 

waktu 5 tahun dan jumlah sample yang digunakan terbatas hanya 

sebanyak 14 bank. 
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UJI CHOW 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 28.002848 (13,53) 0.0000 

Cross-section Chi-square 144.401817 13 0.0000 
     
      

 UJI HAUSMAN 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 11.832977 3 0.0080 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CAR -0.013638 -0.011347 0.000003 0.1569 

LDR -0.005639 -0.009183 0.000001 0.0006 
BOPO -0.094160 -0.094099 0.000002 0.9633 

     
      

REGRESI PANEL 

 
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/26/16   Time: 00:43   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAR -0.013638 0.010892 -1.252125 0.2160 

LDR -0.005639 0.001918 -2.939250 0.0049 
BOPO -0.094160 0.003864 -24.36664 0.0000 

C 0.103077 0.003808 27.06835 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)   
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     R-squared 0.985726     Mean dependent var 0.023329 

Adjusted R-squared 0.981417     S.D. dependent var 0.011328 
S.E. of regression 0.001544     Akaike info criterion -9.901083 
Sum squared resid 0.000126     Schwarz criterion -9.355020 
Log likelihood 363.5379     Hannan-Quinn criter. -9.684180 
F-statistic 228.7551     Durbin-Watson stat 1.573940 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

UJI NORMALITAS 

 

UJI MULTIKOL 

 
 ROA CAR LDR BOPO 

ROA  1.000000  0.180220 -0.102223 -0.780983 
CAR  0.180220  1.000000  0.327492 -0.352897 
LDR -0.102223  0.327492  1.000000 -0.466128 

BOPO -0.780983 -0.352897 -0.466128  1.000000 
 
UJI HETERO 

 
Dependent Variable: RESID2   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/26/16   Time: 00:48   
Sample: 2011 2015   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 14   
Total panel (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAR 1.65E-05 1.62E-05 1.018305 0.3123 

LDR -5.58E-07 9.50E-07 -0.588063 0.5585 
BOPO -2.26E-06 3.12E-06 -0.723392 0.4720 

0

2

4

6

8

10

-0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 70

Mean      -1.86e-20
Median  -0.000227
Maximum  0.003303
Minimum -0.003150
Std. Dev.   0.001353
Skewness   0.323856
Kurtosis   3.182352

Jarque-Bera  1.320617
Probability  0.516692
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C 1.42E-06 4.15E-06 0.342511 0.7331 
     
     R-squared 0.029921     Mean dependent var 1.81E-06 

Adjusted R-squared -0.014173     S.D. dependent var 2.69E-06 
S.E. of regression 2.71E-06     Akaike info criterion -22.74716 
Sum squared resid 4.83E-10     Schwarz criterion -22.61868 
Log likelihood 800.1507     Hannan-Quinn criter. -22.69613 
F-statistic 0.678576     Durbin-Watson stat 2.035161 
Prob(F-statistic) 0.568262    

     
      

UJI AUTOKOL 

    Durbin-Watson stat 1.573940 
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