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ANALISIS PENGARUH CAR (CAPITAL ADEQUACY RATIO), LDR (LOAN TO

DEPOSIT RATIO), DAN BOPO (BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN

OPERASIONAL) TERHADAP PROFITABILITAS BANK 

(KELOMPOK BANK BUKU 3& 4)

Fanny Ayu Astari (20121112037)

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

I. Pedahuluan

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).

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. 

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
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Capital Adequacy Ratio  (CAR), faktor likuiditas menggunakan Loan to Deposit Ratio

(LDR),  dan  faktor  efesiensi  oprasional  menggunakan  Biaya  Operasional  pada

Pendapatan Operasional (BOPO).

II 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.

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.

2.1 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.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan

(Hanafi, 2004). Sedangkan menurut Weston dan Brigham (1993:304) “profitabilitas

adalah merupakan hasil dariserangkaian kebijakan dan pengelolaan aktiva, selain

itu untuk menunjukan gabungan dari likuiditas pengelolaan aktiva dan pengelolaan

hutang terhadap hasil-hasil operasi”.

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

memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari  aktiva

yang  digunakan.  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:

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. 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). 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia No. 15/7PBI/2013 tanggal 1 Oktober

2013, angka LDR seharusnya berada di sekitar 78% - 100%. Dan Mengacu pada

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

formula LDR sebelumnya adalah:
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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).  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:

III Metodelogi 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. 

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



5

 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

Adapun cara dan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu:

Purposive Sampling

Sugiyono  (2001:  61),  menyatakan  bahwa  purposive  sampling adalah  teknik

penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  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. 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). 

Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  didapatkan

melalui laporan yang di  publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data

tersebut diperoleh atau diakses melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yaitu www.ojk.go.id

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

http://www.ojk.go.id/


6

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

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

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA) 

suatu perusahaan bank. Return on Assets (ROA) adalah rasio yang dapat 

mengukur tingkat profitabilitas atas usaha yang bank lakukan selama ini, 

secara keseluruhan.

3.5.2 Variabel Independen

Independent  Variable (variabel  bebas)  disebut  juga  predictor  variable

(variabel prediktor). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian

ini  adalah  Capital  Adequacy Ratio (CAR),  Loan to Deposit  Ratio (LDR),

dan Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO).

3.6 Model Penelitian

Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, regresi linier

menggambarkan  seberapa  besar  pengaruh  variabel  dependen  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:
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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

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).

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).

3.7.1.2 Uji Hausman
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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).

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).

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

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).

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,

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



9

data  masa  sekarang  dipengaruhi  oleh  data  pada  masa-masa

sebelumnya (Winarno, 2011: 5.26).

3.7.4.3. Heteroskedastisitas

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). 

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 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
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- 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).

- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak

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 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
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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.

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

4.3 Hasil Pengujian
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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.

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.
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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:

Gambar 4.1 
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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

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

4.3.3.1 Uji Multikolinieritas

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
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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

Penelitian  ini  menggunakan  uji  Durbin-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

Durbin-Watson Statistic  
DW-stat 1.573940

 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
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LDR -0.974391 -0.723392 0.4720
BOPO -0.163864 0.342511 0.7331

Sumber: hasil olahan data

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:
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 
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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.

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

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.

4.3.5.2 Uji t (Uji Parsial)

Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  uji  t  persamaan  adalah

sebagai berikut:
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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 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)
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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.

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).

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
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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.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiningrum,  Rizki  (2013).  “Analisis  Pengaruh  CAR,  NPL,  ddan  LDR Terhadapa
Profitabilitas Perusahaan Perbankan”. Jurnal Universitas Udayana.

Ariyani,  Desi  (2010).  “Analisis  Pengaruh  CAR,  FDR,  BOPO,  dan  NPF  Terhadap
Profitabilitas  Pada  PT  Bank  Muamalat,  Tbk”. Dalam  Skripsi  UIN  Syarif
Hidayatullah Jakarta.

Arianty,  Lilis  Erna (2010).  “Pengaruh Ratio Profitabilitas Terhadap Perubahan Laba
Perusahaan  Keuangan  dan  Perbankan  yang  Go  Public  di  Bursa  Efek
Indonesia Tahun 2010-2011”. Dalam Skripsi Universitas Diponogoro.

Ervani, Eva (2010). “Analisi Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio &
Biaya Operasional Bank Terhadap Profitabilitas Bank Go Public di Indonesia
Periode  2000-2007”.  Jurnal  Universita  sPadjajaran  Jurnal  Ekonomi  Dan
Kebijakan Vol.6, No.1 (2013).

Ikatan Bankir Indonesia (2014). Bisnis Kredit Perbankan. Jakarta: Gramedia Utama.

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



20

Ikatan  Bankir  Indonesia  (2014).  Modul  Sertifikasi  Tingkat  II  General  Banking;
Mengelola Bank Komersial. Jakarta: Gramedia Utama

Kasmir  (2010).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Raja
Grafindo Persada.

Kasmir (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nusantara,  Ahmad Buyung (2009).  “Analisi  Pengaruh NPL,  CAR, LDR,  dan BOPO
Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Public dan Bank
Umum  di  Indonesia  Periode  Tahun  2005-2007”.  Dalam  Tesis  Universitas
Diponogoro.

Nuraini (2009). “Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO dan Kualitas Aktiva Produktif
Terhadap Perubahan Laba”. Jurnal Stikubank, Dinamika Akuntansi, Keuangan
dan Perbankan (ISSN: 1979-4878), Vol.2, No.1, Hal: 14-25 (2013).

Otoritas  Jasa  Keuangan.  2016.  No.6/PJOK.3/2016.  Tentang  Kegiatan  Usaha  dan
Jaringan  Kantor  Berdasarkan  Modal  Inti  Bank.  Jakarta:  Otoritas  Jasa
Keuangan.

Prasanjaya, A.A Yogi dan Ramantha, I Wayan (2013). “Analisis Pengaruh CAR, BOPO,
LDR dan Ukuran PerusahaanTerhadap Profitabilitas Bank yang Terdaftar  di
BEI”. Jurnal Universitas Udayana (ISSN: 2302-8556). 4.1 (2013): 230-245.

Prastyaningtyas,  Fitriani.  I  (2010).  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Profitabilitas
Perbankan”. Dalam Skripsi Universitas Diponogoro.

Puspitasari, Diana (2009). “Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan
Suku Bunga SBI Terhadap ROA”. Dalam Tesis Universitas Diponogoro.

Rivai, Veithzal. Idroes, Ferry Novindra dan Veithzal, Andria Permata (2007). Bank and
Financial  Institution  Management;  Conventional  &  Sharia  System.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada

Septavia, Rita dan Faliany, L. Jade (2012) . “Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan
LDR Terhadap  Profitabilitas  Perbankan  (Studi  Kasus Pada  10 Bank Besar
Berdasarkan  Peringkat  Asset  Perbankan  yang  Terdaftar  di  BEI”.  Jurnal
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma  Jaya  (ISSN:  19074913).  Edisi:
No.2/Vol.7/November 2012.

Subramanyam, K.R., dan Wild, John J (2013).  Analisis Laporan Keuangan. Financial
Statement Analysis (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.

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




