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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to analyze the financial ratios banking does have an 

effect on the profitability of the company. The variables used are with Capital Adequacy 

Ratio (CAR), the Net Interest Margin (NIM), the Non-Performing Loan (NPL), and the 

Loan to Debt Ratio (LDR). The dependent variable is the profitability of the 

company diproksikan by using the Return On Asset (ROA) ROA ratio is due to the 

very shows the profitability of the company. 

The selection of the samples was done using a purposive sampling method and 

sampling study was 68 companies go public to non banking and financial services that has 

the highest total assets for each sub sektornya the period 2012-2015. Analysis of the 

research carried out using logistic regression analysis and using the software SPSS 23. 

The results of this research show that Net Interest Margin and Non-Performing 

Loan a chance to improve the profitability of the company, while variable Capital 

Adequacy Ratio and Debt-to-Loan Ratio has no effect on the profitability of the company. 

 

Keywords: corporate profitability, capital adequacy ratio, net interest margin, the non-

performing loan, the loan to debt ratio, return on assets, financial statements, banking 

 

 
1. Pendahuluan 

Badan usaha  adalah kesatuan hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk 

mencari laba secara legal-formal (diakui oleh Negara). Tujuan utama berdirinya suatu 

badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak 

saja untuk membiayai operasional perusahaan, seperti membayar gaji serta biaya lainnya, 
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tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang 

akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus menerus 

memperoleh modal kerja, ini berarti kelangsungan hidup badan  usaha tersebut akan  

terjamin (Kasmir, 2008) 

Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang ditimbulkan 

sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen yang kompleks, karena 

menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas kegiatan perusahaan 

(Meriewaty, D & Setyani, 2005). Kinerja (performance) perusahaan merupakan hasil yang 

dicapai oleh manajemen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

diantaranya adalah untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Dalam hal ini, laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan. Prediksi kierja keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh 

pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki hubungan 

dengan perusahaan yang bersangkutan, seperti : investor, kreditur dan pemerintah. Pihak-

pihak yang menginvestasikan modalnya membutuhkan informasi tentang sejauhmana 

kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi deviden, karena dengan 

informasi tersebut pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan 

sahamnya, menjual, atau bahkan menambahnya 

Untuk menilai kinerja perusahaan dapat menggunakan analisis laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik pemerintah maupun 

swasta serta para pemakai laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan 

perbankan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diperoleh adanya satu informasi tentang 

posisi keuangan, aliran kas, dan informasi lain yang berkaitan dengan kinerja bank yang 

bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang 

lazim dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kinerja bank. Untuk menilai kinerja 

perbankan umumnya menggunakan beberapa aspek penilaian yaitu capital, assets,  

quality, management,earning, liquidity, sensitivity to market risk. Aspek-aspek tersebut 

menggunakan rasio-rasio keuangan.Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan juga 

dapat digunakanuntuk menilai kinerja perusahaan. 

Keberadaan sektor perbankan sebagai subsistem dalam perekonomian suatu 

negara memiliki peranan cukup penting, bahkan dalam kehidupan masyarakat modern 

sehari-hari sebagian besar melibatkan jasa dari sektor perbankan. Hal tersebut 

dikarenakan sektor perbankan mengemban fungsi utama sebagai perantara keuangan 
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antara unit-unit ekonomi yang surplus dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan 

dana. Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk 

simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan 

kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak lain yang 

membutuhkan.  (Undang-undang RI No. 10, 1998) tentang Perbankan (revisi UU No. 14 

Tahun 1992) menyatakan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sektor perbankan dianggap sebagai roda penggerak perekonomian suatu negara. 

Melalui kegiatan perkreditan dan jasa lain yang diberikan, bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sistem 

perekonomian. Bank juga mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan moneter dan 

pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem  perbankan yang 

sehat maka akan mendorong perekonomian negara. Sehat atau tidaknya suatu bank tidak 

terlepas dari kinerja bank itu sendiri. 

Selain itu bank pun memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara 

pemilik modal (fund supplier) dengan pengguna dana (fund user). Di Idonesia jumlah bank 

cukup banyak yaitu 240 buah bank sebelum dilikuidasi tahap pertama pada tahun 

1999.Disaat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia semakin banyak bank 

bermasalah sehingga makin bertambah banyaknya bank yang dilikuidasi. Salah satu 

permasalahannya adalah bank menghadapi negative spread yakni suku bunga tabungan 

lebih besar daripada suku bunga pinjaman, hal ini meyebabkan bank sulit memperoleh 

keuntungan (Sudiyanto, 2010). 

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan 

bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Riyadi, 

2004).Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. 

Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah 

terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank 

adalah dengan analisis 5 aspek, yaitu Capital, Assets, Management, Earning, 

Liquidity.Aspek-aspek tersebut kemudian dinilai dengan menggunakan rasio keuangan 

sehingga dapat menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan (Kasmir, 2008).Aspek 
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capital (permodalan) dapat dinilai melalui Capital Adequacy Ratio (CAR), aspek assets 

dinilai dengan Non Performing Loan (NPL), aspek earning meliputi Return On Asset 

(ROA), Net Interest Margin (NIM), dan BOPO, sedangkan aspek likuiditas meliputi Loan to 

Deposit Ratio (LDR). 

Salah satu ukuran untuk melihat kinerja keuangan perbankan adalahmelalui 

Return On Asset (ROA). Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal14 Desember 

2001, rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara labasebelum pajak terhadap 

total aset (total aktiva). Semakin besar ROA akanmenunjukkan kinerja keuangan yang 

semakin baik, karena tingkat kembalian(return) semakin besar.Return On Assets (ROA) 

memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan 

operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam 

penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.Tujuan utama operasional 

bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. ROA penting bagi bank karena 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas merupakan 

kemampuan bank untuk menghasilkan/memperoleh laba secara efektif dan efisien. 

Profitabilitas yang digunakan adalah ROA karena dapat memperhitungkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan 

income.Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

asset (Dendawijaya, 2009). 

Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia 

lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih 

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya 

sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili 

dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan.(Dendawijaya, 2009). 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Teori Sinyal 

Teori Sinyal adalah teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi 

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. 
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Menurut (Sunardi, 2010) informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka pasar akan bereaksi 

baik dengan pihak lain. 

2.2 Rasio Keuangan Bank 

Rasio keuangan bank sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP  

tanggal 14 desember 2001 menyatakan bahwa didalam rasio permodalan terdapat Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Aktiva tetap terhadap modal. Rasio aktiva produktif yaitu 

aktiva produktif bermasalah, Non Performing Loan (NPL), PPAP dan pemenuhan PPAP. 

Rasio rentabilitas meliputi, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest 

Margin (NIM) dan Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO). Lalu ada rasio 

likuiditas yaitu, Loan to Debt Ratio (LDR). Dan Rasio Kepatuhan meliputi Persentase 

pelanggaran BMPK, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Persentase Posisi Devisa Neto 

(PDN) 

2.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di 

luar bank. (Dendawijaya, 2009) CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank 

untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan 

oleh aktiva yang berisiko. 

 

2.4 Net Interest Margin (NIM) 

NIM adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expenses 

dibagi dengan average interest earning assets (Riyadi, 2004). Net Interest Margin (NIM) 

penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku 

bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan 

berubah. Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya 

bunga akan naik karena beberapa aset dan liability bank akan dihargai pada tingkat yang 

lebih tinggi. 
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2.5 Non-Performing Loan (NPL) 

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang 

lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil 

pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus 

melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. 

Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit 

serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank 

melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit 

(Ali, 2004). 

2.6 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 

2.7 Kerangka Pemikiran 
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2.8 Hubungan Antara CAR dan Profitabilitas Perusahaan 

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan ketentuan bank 

Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk bank yang sehat harus memiliki CAR paling 

sedikit 8% dari ATMR. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh BIS (Bank 

for International Settlements). Semakin besar Capital Adquacy Ratio (CAR) maka 

keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain semakin kecil risiko suatu bank 

maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. 

Hipotesis 1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap ROA pada industri 

subsektor perbankan. 

 

2.9 Hubungan Antara NIM dan Profitabilitas Perusahaan 

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan 

operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin 

tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penenmpatan aktiva produktif dalam 

bentuk kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas. 

Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pendapatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 

Hipotesis 2 : Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap ROA pada industri 

subsektor perbankan. 

 

2.10 Hubungan Antara NPL dan Profitabilitas Perusahaan 

Non-Performing Loan menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini 

maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin besar. Sehingga jika semakin besar Non Performing Loan (NPL) akan 

mengakibatkan menurunnya ROA pada perusahaan tersebut, yang berarti kinerja 

keuangan bank menurun. 
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Hipotesis 3 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap ROA pada industri 

subsektor perbankan. 

 

2.11 Hubungan Antara LDR dan Profitabilitas Perusahaan 

Loan to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi 

penangguhan. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio Loan to Deposit Ratio 

(LDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) suatu bank 

berada pada angka di bawah 80% (misalkan 70%), maka dapat disimpulkan bahwa bank 

tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 70% dari seluruh dana yang berhasil 

dihimpun. 

Hipotesis 4: Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap ROA pada 

industri subsektor perbankan. 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Sampel dan Populasi 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling, 

yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria dan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011) 

Kriteria penentuan sampel: 

1. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang mempunyai jumlah asset 20 tertinggi. 

2. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang mempunyai laporan keuangan paling lengkap 

dan telah dipublikasikan dari tahun 2012-2015. 

3. Bank Umum yang terdaftar di BEI yang masih beroperasi selama periode 

pengamatan (tahun 2012 sampai dengan 2015) 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dari 42 bank umum yang terdaftar di BEI 

yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2012-2015, bank yang memenuhi persyaratan 

sebagai sample penelitian yaitu berjumlah 20 bank. Jumlah data pengamatan yang akan 

diolah dala penelitian ini adalah hasil perkalian antara jumlah bank dengan jumlah periode 
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pengamatan, yaitu selama 4 periode (tahun 2012 sampai dengan 2015). Jadi jumlah 

pengamatan, dalam penelitian ini untuk kelompok bank umum go public menjadi 80 data 

observasi. Namun dikarenakan adanya beberapa data bank yang tidak normal, jumlah 

total data menjadi 68 data observasi. 

3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel 

lain. Dalam penelitian ini variable dependen adalah profitabilitas perusahaan yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) 

3.3 Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lain. Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

CAR, NIM, NPL dan LDR. 

3.4 Metode Analisis 

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan 

angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistic yang dibantu dengan 

program SPSS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengujian asumsi 

klasik, analisis regresi bergandan dan uji hipotesis. Adapun model dasar dari penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + ei 

Ket: 

Y = Profitabilitas Perbankan yang diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA). 

a = konstanta 

b1 – b5 = koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel dependen akibat 

perubahan tiap-tiap unit variabel independen. 

x1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

x2 = Net Interest Margin (NIM) 
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x3 = Non Performing Loan (NPL) 

x4 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

ei = Kesalahan residual (error) 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial 

(individu) dari variabel-variabel independen (CAR, NPL, NIM,dan LDR) terhadap variabel 

dependen (ROA). Hasil Uji t dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 1 

Uji t model regresi 

 

Model persamaan regresi adalah sebagai berikut : 

ROA = 0,164 + 0,14CAR + 0,580NIM – 1,174NPL – 1,137LDR 

Hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya 

dapat dianalisis sebagai berikut : 

1. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA). Sehingga hipotesis pertama diterima. 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,164 ,045  3,649 ,001   

 CAR ,014 ,062 ,018 ,223 ,824 ,893 1,120 

NIM ,580 ,066 ,696 8,822 ,000 ,971 1,030 

NPL -,174 ,052 -,271 -3,334 ,001 ,917 1,091 

LDR -,137 ,048 -,223 -2,857 ,006 ,991 1,009 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 
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2. Variabel Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). 

Sehingga hipotesis kedua diterima. 

3. Variabel Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). Sehingga hipotesis ketiga diterima. 

4. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). Sehingga hipotesis keempat ditolak. 

4.2 Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable independen. Nilai koefisien 

determinasi menunjukan persentase (%) pengaruh semua variable independen terhadap 

profitabilitas perusahaan. Nilai koefisien determinasi (Adjuster R Square) adalah 0,619. 

Hal ini berarti kemampuan variable independen dalam menjelaskan ROA adalah sebesar 

61,9% sedangkan sisanya 38,1% ROA dapat dijelaskan oleh factor-faktor lain selain 

variable independen tersebut. 

4.3 Pengaruh CAR terhadap ROA 

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

sebesar 0,014 dengan nilai signifikansi sebesar 0,824 dimana nilai ini lebih besar dari 

0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset 

Kondisi permodalan bank umum pada periode 4 tahun pengamatan sangat baik, 

dimana rata-rata CAR adalah sebesar 16,38% (jauh diatas standar minimal CAR bank 

yaitu *%).  Kondisi ini menjelaskan bahwa perbankan mengandalkan pinjaman sebagai 

sumber dana dan tidak menggunakan seluruh potensinya untuk meningkatkan 

profitabilitas bank. Hal tersebut menyebabkan CAR tidak menjadi faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas perbankan. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), Puspitasari 

(2009) dan Khasanah (2010) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA 
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4.4 Pengaruh NIM terhadap ROA 

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari hasil penelitian 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Net Interest Margin (NIM) sebesar 0,580 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 

0,05 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dapat diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) yang 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih semakin besar maka akan meningkatkan 

pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga semakin besar Net 

Interest Margin (NIM) menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva 

perusahaan dalam bentuk kredit, sehingga Return On Asset (ROA) bank akan meningkat. 

Atau dengan kata lain, semakin besar Net Interest Margin (NIM) suatu bank maka 

semakin besar juga Return On Asset (ROA) yang diperoleh bank tersebut, yang berarti 

kinerja keuangan bank semakin membaik dan meningkat. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), Puspitasari 

(2009), Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011), dan Setyarini (2009) yang 

menunjukkan bahwa Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadp Return On Asset 

(ROA) 

4.5 Pengaruh NPL terhadap ROA 

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari hasil penelitian 

diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel Non Performing Loan (NPL) sebesar -0,174 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 

0,05 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dapat 

diterima. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Non Performing Loan 

(NPL) maka Return On Asset (ROA) yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan Non 

Performing Loan (NPL) akan mempengaruhi profitabilitas bank, karena semakin tinggi Non 

Performing Loan (NPL) maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung 

kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba 

(ROA) yang diperoleh bank. Non-Performing Loan (NPL) yang rendah mengindikasikan 

kinerja keuangan bank semakin baik. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sianturi (2012), Puspitasari 

(2009), Hutagalung, Djumahir dan Ratnawati (2011), dan Khasanah (2010) yang 

menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA). 

4.6 Pengaruh LDR terhadap ROA 

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Dari hasil penelitian 

diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 

sebesar -0,137 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006 dimana nilai ini signifikan pada 

tingkat signifikansi 0,05 dan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA) ditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika kemampuan bank dalam menyalurkan 

kredit terhadap dana pihak ketiga yang terkumpul adalah belum maksimal dikarenakan 

rata-rata LDR sebesar 86,81% yang masih berada tipis dibawah standar ketntuan Bank 

Indonesia. Fungsi intermediasi bank belum maksimal ditandai dengan LDR yang belum 

optimal. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Hutagalung, Djumahir dan 

Ratnawati (2011) yang menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

negatif terhadap Return On Asset (ROA). 
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5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Dari hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, NPL, dan NIM  secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya, setiap perubahan yang terjadi 

pada variabel independen yaitu CAR, NPL, dan NIM secara simultan atau bersama-

sama akan berpengaruh pada Profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pada penelitian LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Artinya setiap perubahan 

pada CAR dan LDR belum tentu terjadi perubahan pada Profitabilitas perbankan 

yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA) pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Secara parsial variabel CAR, NPL, LDR, dan NIM memiliki pengaruh  terhadap ROA. 

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:   

a. Variabel CAR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di Bursa 

Efek Indonesia.   

b. Variabel NPL berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di Bursa 

Efek Indonesia.   

c. Variabel LDR tidak berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di 

Bursa Efek Indonesia.   

d. Variabel NIM berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum yang listed di Bursa 

Efek Indonesia.   

 

5.2 Saran 

Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan selalu menjaga tingkat modalnya, 

sehingga akan meningkatkan Profitabilitas bank tersebut. Dengan melihat variabel CAR 

diharapkan perusahaan mampu menyediakan dana untuk keperluan pengembangan 

usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam 

operasional bank.   
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Manajemen perlu memperhatikan risiko pasar yang diproksikan dengan Net 

Interest Margin (NIM). Hal ini dapat dilakukan dengan cara bank senantiasa menghitung 

cost of fund secara cermat sehingga dapat ditentukan based lending rate yang kompetitif. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah penentuan suku bunga simpanan baik giro, 

deposito, dan tabungan, yang mana bank harus selalu mengikuti dengan cermat, seperti 

tingkat inflasi, suku bunga luar negeri, dan juga suku bunga bank pesaing. Dengan 

demikian bank akan terhindar dari negative spread dan mendapatkan Net Interest Margin 

(NIM) yang optimal.  

NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sehingga pengambil 

kebijakan pelrlu menjaga agar jumlah Non Performing Loan tidak membengkak, atau 

maksimal sebesar 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Oleh karena itu agar nilai 

NPL dari tahun ke tahun dapat dikurangi, maka bank harus menetapkan atau mempunyai 

prinsip kehatihatian untuk diterapkan pada kredit yang bermasalah. 

Dengan menstabilkan dan menjaga rasio LDR di posisi ideal serta memperhatikan 

kualitas kredit yang disalurkan untuk menghindari terjadinya kredit yang bermasalah 

sehingga dapat memperoleh keuntungan dari kredit yang disalurkan bagi bank.  
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