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ABSTRACT 

This research aims to get analyze the influence of bank-specific component and BI Interest Rate to 
profitability of banking industry including Bank Swasta Nasional Devisa in 2012 until 2015 periods. The 
number of sample for this research are 16 banks Bank Devisa. The research were conducted at bank 
listed in Direktori Perbankan Indonesia (DPI).   

 Independent variable used for this research are based on the ratio of banks. There are Capital 
measured by Capital Adequacy Ratio (CAR), Liquidity Risk measured by Loan to Deposit Ratio (LDR), 
and Bank Indonesia Interest Rate. Then, depedent variable Profitability measured by Return On Assets 
(ROA).  

 This research has been analyzed using Eviews 7 program, for Panel Data Regression. The 
result of this research shows that Capital Adequacy Ratio and Loan to Deposit Ratio has insignificance 
effect to Profitability. Meanwhile, BI Rate has significant effect to Profitability.   

Keyword : Keywords: CAR, LDR, BI Rate, Profitability, ROA 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kasmir (2015) keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. 
Untuk mengetahui kinerja perusahaan termasuk perbankan dapat digunakan suatu ukuran atau tolak 
ukur tertentu. Alat analisis yang dapat digunakan adalah teknik rasio keuangan. Analisis rasio 
keuangan menghubungkan unsur-unsur neraca, laporan arus kas, perhitungan laba rugi satu dengan 
lainnya & memberikan gambaran tentang pola historical perusahaan serta penilaian posisinya saat ini 
(Fahmi, 2012) 

 Analisis rasio keuangan memungkinkan para manajer keuangan memperkirakan reaksi para 
kreditur & investor serta memberikan pandangan ke dalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 
diperoleh. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan 
adalah Return on Asset (ROA) sebagai indikator profitabilitas Bank. ROA adalah kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba (Gibson, 2011). 

 
Menurut Machfoedz dalam Defri (2012) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

ROA perbankan adalah manajemen permodalan Rasio kecukupan modal bank yaitu Capital Adequacy 
Ratio (CAR) merupakan kemampuan bank dalam membandingkan modal dengan aktiva risikonya, 
sehingga bank mampu memenuhi keperluan dalam mengembangkan usaha dan mampu menanggung 
risiko kerugian Suarni et al (2014). 
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Faktor lain menurut Machfoedz dalam Defri (2012) yang dapat mempengaruhi ROA adalah 
likuiditas. Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana 
deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Kasmir, 
2015). Dalam mengukur likuiditas suatu bank, terdapat beberapa jenis rasio likuiditas salah satunya 
dengan Loan to Deposit Ratio (LDR).  

 

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas tidak hanya dari internal bank saja, melainkan dapat 
dipengaruhi faktor eksternal. Menurut Kasmir (2015) suku bunga merupakan komponen utama bagi 
pendapatan bank. Dimana suku bunga acuan di Indonesia di sebut dengan BI Rate. Definisi BI Rate 
menurut Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 
atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. 

 
Industri perbankan yang ada di Indonesia meliputi Bank umum swasta nasional Devisa, Bank 

umum swasta nasional non Devisa, Bank persero, Bank campuran, Bank asing, dan Bank 
pembangunan daerah. Bank Devisa merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar 
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan (Kasmir 2015). Bank 
Devisa dapat menawarkan jasa-jasa Bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti 
transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa-jasa valuta asing 

lainnya. 

 

Tabel 1.1 Data BUSN Devisa 

Tahun CAR LDR ROA 

2012 15,33% 81,58% 2,64% 

2013 16,01% 83,77% 2,43% 

2014 16,42% 85,66% 2,13% 

2015 18,45% 87,55% 1,75% 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (www.ojk.go.id), Data diolah penulis. 

Dari data BUSN Devisa periode 2012-2015 pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa ROA Bank 
Devisa selama 4 (empat) tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan, setiap 
tahunnya dari 2,64% di tahun 2012 turun sampai dengan 1,75% di tahun 2015, tetapi CAR yang 
menggambarkan permodalan Bank pada periode yang sama berangsur naik dari 15,33% pada tahun 
2012 naik sampai 18,45% pada tahun 2015, dan juga LDR pada periode yang sama selama 4 tahun 
tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 81,58% naik menjadi 87,55%.  
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Grafik 1.1 Rata-rata BI Rate pertahun 

 

 Sumber: http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx 

 Sedangkan grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa BI Rate terus naik pada periode 2012 sampai 
2014. Kenaikan rata-rata BI Rate cukup tinggi dalam periode tersebut. Dikutip dari 
www.bisniskeuangan.kompas.com, Kenaikan BI Rate itu diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur 
(RDG) BI, Selasa (13/11/2013). Dengan demikian, BI Rate sudah naik 175 basis poin (bps) atau 1,75 
persen sejak Juni 2013. Kenaikan BI Rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan. Bank 

bisa menaikkan suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Kenaikan suku bunga simpanan akan 
mendorong masyarakat menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dana di Bank. 
Kenaikan suku bunga simpanan akan meningkatkan biaya dana Bank. 
 

Meningkatnya permodalan dan likuiditas bank yang seharusnya memberikan kenaikan yang 
positif juga untuk profitabilitas bank, hal ini tidak terjadi pada periode ini tepatnya pada Bank umum 
swasta nasional Devisa, namun terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tingkat BI Rate dimana bank 
akan terkena dampak dalam kenaikan pengembalian dana pihak ketiga yang akan jatuh tempo 
bunganya. Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat dilihat adanya kesenjangan antara ROA yang 
semakin turun tiap tahunnya yang di iringi oleh kenaikan dari permodalan dan penyaluran kredit. 

 
 Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Sukarno & Syaichu (2006) mengenai permodalan dan 
likuiditas mendapatkan hasil bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 
Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh defri (2012) yaitu bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap ROA. Penelitian lain mengenai Bi Rate yang telah dilakukan oleh Sahara 
(2013) mendapatkan hasil bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh 
Permodalan, Likuiditas dan Suku Bunga BI Rate terhadap Profitabilitas Pada Bank Devisa Periode 
2012-2015”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 
Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena tersebut Maka dari rumusan masalah tersebut 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Apakah permodalan berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas pada Bank Devisa di Indonesia periode 2012-2015? (2) Apakah likuiditas 
berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada Bank Devisa di Indonesia periode 2012-2015? (3) 
Apakah BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Devisa di Indonesia periode 
2012-2015? 

 
BAB II: LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pengertian Bank 
  
 Pengertian Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat banyak 
 
2.1.2 Laporan keuangan 

Kieso (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang 
berguna untuk memberikan gambaran yang potensial bagi investor, pemberi pinjaman dan kreditur 
lainnya saat membuat keputusan dalam kapasitasnya sebagai pemasok dana. 

Menurut Kieso (2011) jenis laporan keuangan dibagi menjadi empat, yaitu: 
 

1. Income Statement atau laporan laba rugi, yaitu laporan yang menyajikan pendapatan dan beban 
serta hasil pendapatan bersih atau kerugian bersih dalam periode waktu tertentu.  
 

2. Retained Earning Statement atau laporan perubahan modal, yaitu perubahan dalam laporan modal 

pada periode waktu tertentu.  
 

3. Statement Of Financial Position atau neraca keuangan, yaitu laporan aset, liabilitas dan modal 
dalam suatu perusahaan pada waktu tertentu.  
 

4. Statement Of Cash Flows atau laporan arus kas, yaitu ringkasan informasi mengenai kas masuk 

(diterima) dan kas keluar (dibayar) pada periode waktu tertentu. 
 

2.1.3 Ketepatan waktu (timeliness) 

Menurut Hilmi et al (2008) Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting 

dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai 
nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat 
apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum 
informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika 
terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 
kehilangan relevansinya. 
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Dyer dan Mc Hugh (1975) berpendapat dalam Hilmi (2008) yaitu tiga kriteria keterlambatan 
untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitian yaitu: (1) preliminary lag: interval jumlah hari antara 
tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preleminary oleh bursa (2) auditor’s report 
lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani, 
(3) total lag: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan 
dipublikasikan oleh bursa. 

2.1.4 Profitabilitas 

  Kasmir (2015) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
mencari keuntungan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank adalah memperoleh laba 
(profit). Untuk mencapai hal tersebut maka pihak manajemen Bank harus mampu mengelola sumber 
daya yang dimilikinya secara efisien dan optimal 

2.1.5 Permodalan 

Menurut Rivai (2007), modal adalah faktor penting bagi Bank dalam rangka pengembangan 
usaha dan menampung kerugian. Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, maka 
permodalannya perlu disesuaikan dengan ukuran internasional yang dikenal dengan standar BIS (Bank 
for International Settlement). Permodalan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan rasio 
Capital Adequancy Ratio (CAR). CAR adalah sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam 
menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank (Rivai, 2007). Bank Indonesia 
menetapkan CAR minimal 8% pada PBI Nomor: 14/18/PBI/2012. 

2.1.6 Likuiditas 

Menurut Taswan (2010), likuiditas Bank adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban yang harus segera dibayar, rasio likuiditas yang umum digunakan oleh industri perbankan 
adalah LDR (Loan to Deposit Ratio). Berdasarkan PBI Nomor 15/7/PBI/2013, LDR adalah rasio kredit 

yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank 
lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta 
asing (tidak termasuk dana antar Bank). Menurut Taswan (2010) Bahwa semakin besar rasio LDR 
mengindikasikan Bank semakin agresif atau Bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan dana 
kreditnya, sedangkan semakin kecil rasio LDR berarti semakin besar dana pihak ketiga yang tidak 
digunakan untuk penyaluran kredit 
 
2.1.7 BI Rate 

Berdasarkan www.bi.go.id, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan 
sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Pada 
dasarnya BI Rate berfungsi sebagai sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga 
jangka pendek untuk mempertahankan stabilitias harga. BI Rate yang telah ditentukan akan 

mempengaruhi nilai suku bunga deposito antar Bank yang akhirnya juga akan mempengaruhi suku 
bunga kredit. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 
diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan 
BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.  
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2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh PermodalanTerhadap Profitabilitas 

Rasio kecukupan modal yang sering disebut dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

mencerminkan kemampuan Bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan 
kemampuan Bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Idroes, 2008). Jika modal suatu Bank 
meningkat maka kecukupan modal untuk menutupi risiko ikut meningkat, sehingga Bank tidak akan 
rentan mengalami masalah insolvent (keadaan saat kewajiban melebihi aset yang dimiliki) bila 
terjadinya kredit macet, hal ini pun membuat Bank dapat lebih berani menyalurkan modalnya dalam 
jumlah yang lebih besar sehingga akan meningkatkan profitnya.  

Penelitian yang dilakukan Sudiyatno (2010) dan Puja et al (2014) yang menggunakan 
Permodalan sebagai salah satu faktor berpengaruh dalam profitabilitas dengan hasil positif signifikan 
antara CAR terhadap ROA. Sedangkan Defri (2012) dan Wibowo (2015) menunjukkan hasil bahwa 
CAR tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Sehingga Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini 
mengenai pengaruh Permodalan terhadap kinerja Bank yang diukur dengan ROA adalah: 

Ho1 = Permodalan tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

Ha1 = Permodalan berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. 

2.2.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Profitabilitas 

Semakin meningkatnya rasio LDR menunjukkan penyaluran dana kredit semakin besar 
sehingga laba Bank akan meningkat. Laba yang meningkat tersebut mengakibatkan kinerja Bank yang 
diukur dengan ROA semakin tinggi, hal ini menunjukan hubungan positif antara LDR dan ROA. 
Berdasarkan PBI No. 15/15/PBI 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum, rata – rata LDR yang 
baik adalah 78% - 92%. Oleh karena itu manajemen Bank harus dapat mengelola dana yang dihimpun 
masyarakat tersebut untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit.   

Sukarno dan Syaichu (2006), Puja, Yunita, dan Gustyana (2014), dan Puspitasari 
(2009),menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA. 
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno (2010), dan Defri (2012). yang 
menunjukan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis yang dibangun dalam penelitian 
ini mengenai pengaruh LDR terhadap kinerja Bank yang diukur dengan ROA adalah:  

Ho2 = Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

Ha2 = Likuiditas berpengaruh positif terhadap Profitabilitas  

2.2.3 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabiitas 

Kasmir (2015) mengungkapkan bunga Bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh Bank yang 
berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Menurut 
Sari (2013) BI Rate merupakan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai tingkat 
bunga acuan bagi Bank umum dalam menyalurkan kredit perbankan. Jika BI Rate meningkat, maka 

dapat mengakibatkan peningkatan terhadap bunga yang ditanggung oleh pihak debitur atas kredit yang 
diambil. Oleh karena itu, semakin tinggi suku bunga BI Rate maka akan semakin rendah permintaan 
kredit yang akan menyebabkan penurunan profitabilitas Bank.  
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Menurut hasil penelitian Puja, Yunita, dan Gustyana (2014) BI Rate tidak memiliki pengaruh 
terhadap ROA, sedangkan menurut Sahara (2013) BI Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap 
penyaluran kredit, sehingga hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut :  

Ho3 :  BI Rate tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas 

Ha3 : BI Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum swasta nasional devisa yang 
terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2012-2015. Tabel 1.1 
(lampiran) menunjukkan jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian berdasarkan pada kriteria 
yang telah ditetapkan (purposive sampling) adalah sebanyak 16 Bank. 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalahBank yang terdaftar dalam Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
Agar lebih representatif, maka sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2013). Dengan menggunakan purposive sampling, diharapkan kriteria sampel yang 
diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskan keadaan 
sebenarnya tentang objek yang diteliti. 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 
sumber data yang tidak memberikan infromasi secara langsung kepada pengumpul data. Data 
sekunder dari peneliti ini Perolehan Data tersebut diperoleh dari laporan publikasi sektor perbankan di 
website Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Sugiyono(2013) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.Metode 
kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori serta konsep yang 
berhubungan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh dasar teori 
yang kuat pada buku-buku, jurnal penelitian, serta majalah akuntansi dan juga memperoleh data 
terbaru di media-media publikasi. 
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3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Measurement 
Skala 

Pegukuran 

 

CAR(X1) 

CAR adalah sebagai salah satu 

indikator kemampuan bank dalam 

menutup penurunan aktiva sebagai 

akibat kerugian yang diderita bank. 

(Rivai et al , 2007 hal.712) 

𝑪𝑨𝑹 =
𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 

𝑨𝑻𝑴𝑹
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP 

Rasio 

LDR(X2) 

LDR adalah rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank yang 

menggambarkan kemampuan bank 

membayar kembali penarikan dana 

oleh deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. 

(Rivai et al , 2007 hal.724) 

𝑳𝑫𝑹

=
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒂𝒏𝒂 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑲𝒆𝒕𝒊𝒈𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP 

Rasio 

BI Rate 

(X3) 

BI Rate adalah suku bunga dengan 

tenor satu bulan yang diumumkan 

oleh Bank Indonesia secara periodic 

untuk jangka waktu tertentu yang 

berfungsi sebagai sinyal (stance) 

kebijakan moneter. 

(Siamat, 2005 hal. 139) 

Besarnya presentase BI Rate 

ditentukan dalam RDG Bank 

Indonesia sesuai dengan tingkat 

inflasi yang berlaku. Disajikan 

dalam bentuk presentase.  

 

 

Rasio 

ROA 

 (Y) 

ROA secara umum digunakan 

sebagai indikator dari  

manajemen efisiensi yang 

mengindikasikan seberapa 

kemampuan  

sebuah manajemen dapat 

mengubah asset menjadi 

pendapatan bersih (Ross et al, 2013 

hal. 172) 

 

𝑹𝑶𝑨

=
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝒔𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

13/24/DPNP 

Rasio 

Sumber: Data diolah Penulis 
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3.6 Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Model pada penelitian 
ini menggunakan regresi linier berganda menggunakan alat bantu E-Views versi 7.1, regresi linier 

menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen mengpengaruhi variabel independen. 
Model regresi penelitian ini sebagai berikut: 

ROAit =  𝜷0 + 𝜷1CARit +𝜷2LDRit+ 𝜷3BI Rateit-1+εit 

Dimana : 
Keterangan: 
ROA     = Profitabilitas 
𝛽0   = Konstanta 
𝛽1𝛽2𝛽3    = Koefisien variabel independen 
CAR     = Capital Adequacy Ratio 
LDR       = Loan to Deposit Ratio 
BI Rateit-1  = BI Rate Periode sebelumnya 
ε    = Estimasi error 
i    = Cross Section Identifiers 
t     = Time Series Identifiers 
 
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 STATISTIK DESKRIPTIF 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan software Eviews didapatkan 
bahwa variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,016927 dengan nilai 
standar deivasi sebesar 0,007376. Standar deviasi pada variabel ini lebih rendah dibandingkan nilai 
rata-rata (mean), maka menunjukkan bahwa data didalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 
Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,163450 dengan 

nilai standar deviasi 0,028846, maka menunjukan bahwa data yang digunakan dalam variabelCAR 
terdistribusi dengan baik. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 
sebesar 0,860948 dengan nilai standar deviasi 0,093148, Standar deviasi pada variabel ini lebih 
rendah dibandingkan nilai rata-rata (mean), maka menunjukkan bahwa data didalam variabel ini 
terdistribusi dengan baik.Variabel BI Rate menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,066700 
dengan nilai standar deviasi   0,006395, maka simpangan data pada variable BI Rate ini dikatakan 
baik. 

 

4.2 Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

 Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi 
syarat uji Normalitas,Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi) dimana sebelumnya 
dilakukan outlier sebanyak 3 Bank (Bank Central Asia, MNC Internasional,dan QNB Indonesia) 
dikarenakan terdapat masalah pada uji autokorelasi. Menurut Ghozali (2013) Data outlier merupakan 

data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan 
muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi. 

 Teknik regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi model common effect, fixed 
effect, dan random effect. Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow dengan estimasi fixed effect 
sehingga dilanjutkan dengan uji hausman, penelitian ini menggunakan teknik random effect. 
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4.3 Pembahasan Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil uji regresi data panel variabel independen mampu 
menjelaskan variabel dependen sebesar 0.159703 atau 15,97%. Hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted 
R² yang dihasilkan 

 Hasil regresi menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. 
Hasil penelitian ini didukung oleh Defri (2012) dan Wibowo (2013) yang juga menyatakan hubungan 
positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Meskipun secara teoritis bank dengan modal yang 
tinggi dapat menghasilkan laba yang besar juga, karena modal yang besar memungkinan bank untuk 
berani menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar dan akan meningkatkan laba. Namun dalam 
hal ini teori itu tidak terbukti. Menurut Wibowo (2013) Bank yang memiliki modal besar namun tidak 
dapat menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba maka modal pun tidak akan 
berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Dalam pelaksanaannya menentukan pendapatan 
bank juga bergantung kepada tingkat penyaluran kredit yang tidak macet dan likuiditas bank itu sendiri.   

 Hasil regresi variabel LDR, menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap ROA. Hasil penelitian ini didukung oleh Defri (2012) yang juga menyatakan hubungan positif 
dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Sudiyatno (2010) ini tidak sesuai dengan konsep 
dan logika operasi bank, dimana peningkatan dana yang dipinjamkan kepada nasabah akan 
meningkatkan kinerja bank (ROA). Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 
17/11/PBI/2015 menetapkan batas bawah LDR 78% dan batas atas LDR 92%. Dilihat dari lampiran I, 
data LDR dari seluruh bank yang menjadi sampel hampir setengahnya berada diatas batas LDR 92% 
dibeberapa tahunnya seperti Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank OCBC NISP, Bank Pan 
Indonesia, dan Bank Woori Saudara.  Nilai LDR yang terlalu tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas 
yang menjadi faktor yang mempengaruhi mengapa LDR tidak signifikan terhadap ROA. 

 Hasil regresi variabel BI Rate, menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ROA. Hasil penelitian ini didukung oleh Sahara (2013) yang juga menyatakan hubungan 
negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Koefisien yang negatif menunjukkan bahwa semakin 
besar tingkat suku bunga BI Rate, maka semakin besar profitabilitas Bank tersebut. Peningkatan dan 
penurunan BI Rate secara langsung akan mempengaruhi suku bunga di perbankan, ketika suku bunga 
meningkat, masyarakat akan cenderung untuk tidak mengambil kredit di Bank karena 
pengembaliannya yang besar, dan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya karena tingkat 
pengembaliannya yang cukup tinggi. Dengan penurunan kredit yang menjadi sumber utama 
pemasukan Bank mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan profitabilitas suatu 
Bank. 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh permodalan yang di proksikan 
dengan Capital Adequacy Raito (CAR), likuiditas yang di proksikan dengan Loan To Deposit Ratio 
(LDR), dan suku bunga BI Rate terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset. 
Pada Bank Umum Swasta Nasional periode 2012 – 2015, dapat diketahui bahwa variabel CAR dan 
LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan BI Rate berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap ROA. 
 
 Dari hasil analisis Capital Adequacy Ratio pada penelitian ini, tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Permodalan (CAR) dengan Profitabilitas (ROA). Artinya CAR tidak dapat digunakan 
sebagai parameter untuk mengukur profitabilitas suatu bank. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan 
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dan penurunan profitabilitas diakibatkan oleh variabel lain selain permodalan (CAR). Jika modal suatu 
Bank meningkat, maka kemampuan Bank untuk menutupi risiko ikut meningkat. Namun semakin kecil 
risiko yang di terima oleh Bank maka semakin kecil juga profit yang diterima oleh Bank. Di sisi lain 
Bank dengan modal yang tinggi dapat menghasilkan laba yang besar. Modal yang tinggi memungkinan 
bank untuk menyalurkan kredit dalam jumlah yang lebih besar dan peningkatan laba bertambah, 
namun hal ini bisa terjadi apabila Bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. 
 
 Variabel likuiditas dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset. Variabel tidak signifikan 
menunjukkan bahwa likuiditas tidak dapat digunakan menjadi salah satu parameter pengukuran 
profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa seiring dengan 
meningkatnya tingkat kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat, maka profitabilitas akan 
meningkat. Jika bank ingin meningkatkan profitabilitas, maka bank juga perlu meningkatkan LDR, 
namun harus tetap mengacu pada batas tingkat LDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam PBI 
Nomor 15/7/PBI/2015 sebesar 78-92%. Akan tetapi, bank tidak boleh melupakan dampak negatif dari 
penyaluran kredit yang terlalu agresif, yaitu kemungkinan terjadinya krisis likuiditas karena terlalu 
banyak dana yang disalurkan ke masyarakat. Jadi, perbankan harus meningkatkan jumlah penyaluran 
kredit, namun diiringi dengan manajemen likuiditas yang baik, sehingga tidak mempengaruhi kondisi 
likuiditas. Meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan akan memberikan pendapatan secara optimal 
kepada bank, sehingga akan dipandang positif oleh investor dan menyebabkan investor akan tertarik 
untuk berinvestasi di bank tersebut karena mereka yakin investasi yang ditanamkan akan 
mendatangkan keuntungkan baginya. 
 
 Dalam penelitian ini juga terdapat variabel eksternal yaitu BI Rate  dengan hasil variabel 
tersebut berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga dapat dikatakan semakin 
tinggi suku bunga BI Rate dapat menurunkan profitabilitas Bank yang diukur dalam rasio Return On 
Asset (ROA). Variabel ini merupakan salah satu yang pengaruhnya cukup besar pada perekonomian di 
Indonesia yang dimana BI Rate ini digunakan sebagai instrumen pemerintah dalam kebijakan moneter, 
dimana efek yang ditimbulkan secara langsung berpengaruh terhadap perbankan. Penurunan tingkat 
BI Rate dapat secara langsung mempengaruhi suku bunga deposito untuk para nasabah yang baru 
akan melakukan kegiatan deposito, tetapi suku bunga deposito untuk nasabah yang akan jatuh tempo 
depositonya tidak dipengaruhi oleh tingkat penurunan tersebut karena tingkat suku bunga telah 
ditetapkan diawal akad perjanjian kesepakatan deposito. Berbeda dengan tingkat suku bunga deposito, 
tingkat suku bunga kredit tidak secara langsung berubah apabila terjadi penurunan atau peningkatan 
tingkat BI rate dikarenakan apabila bank secara langsung merubah suku bunga maka bank akan 

mengalami kerugian. Pihak bank harus cermat dalam memutuskan apakah perubahan suku bunga ini 
berlangsung secara lama atau tidak dan pihak bank harus melihat inflasi yang kemungkinan terjadi 
dimasa yang akan datang.   

V. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Permodalan, Likuiditas, dan BI Rate Terhadap 
Profitabilitas Bank umum swasta nasional Periode 2012-2015”. Berdasarkan analisis penelitian, maka 
dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Permodalan yang diproksikan dengan rasio Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh positif yang 
tidak signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 2015. 
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2. Likuiditas yang diproksikan dengan rasio Loan to Deposit Ratio memiliki pengaruh positif yang 
tidak signifikan terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 2015.  

3. Suku bunga BI Rate memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Profitabilitas yang 
diproksikan dengan Return On Asset pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2012 – 
2015.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain sebagai berikut : 

1. Hasil Uji Koefisien determinasi (Adjusted R2) pada penelitian ini cukup rendah yaitu sebesar 
15,97% sehingga disimpulkan bahwa kemampuan model kurang bisa menjelaskan hubungan 
antara variabel independen dan dependen. 

2. Jumlah Sampel dalam penelitian ini hanya 16 bank dikarenakan ada beberapa BUSN Devisa yang 
tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap di situs Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan masih banyak variabel 
lain yang mempengaruhi profitabilitas. 
 

5.3 Saran 

Adapun saranyang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebaiknya 
dapat secara cermat untuk memperkirakan perubahan suku bunga akan berlangsung secara lama 
atau tidak, dengan memprediksi laju inflasi di masa yang akan datang, karena inflasi merupakan 
faktor utama regulator untuk merubah tingkat suku bunga yang berlaku. Sehingga bank dengan 
tepat bisa menentukan tingkat suku bunga yang di tawarkan kepada nasabahnya. 

2. Bagi penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian serupa dengan menambahkan 
variabel – variabel lain. Contohnya Faktor Ekonomi Makro (sahara, 2013) menambah periode serta 
jumlah sampel sehingga dapat memperkaya penelitian selanjutnya. 

3. Bagi pihak investor maupun calon investor agar terlebih dahulu memperhatikan  tingkat inflasi yang 
menjadi faktor utama pergerakan tingkat suku bunga BI Rate sebagai acuan pengambilan 
keputusan investasi. Karena variabel BI Rate terbukti dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
secara signifikan. 
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