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ABSTRAK 

Bank adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat 
kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghasilkan 
keuntungan dari kegiatan bank. Oleh karena, itu penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan 
publik karena kegiatan bisnis mengandalkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan pengaruh rasio keuangan Capital Adequcy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Return On Assets (ROA) melalui jumlah penyaluran 
kredit. 

Objek penelitian ini adalah bank-bank negara yang dimiliki oleh pemerintah. Data penelitian 
ini menggunakan data dari laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2010-2016. Sampel dalam penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah 
sampel untuk penelitian ini adalah 4 bank pemerintah. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model struktural dengan analisis jalur untuk memperoleh gambaran yang 
secara total menyangkut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap penyaluran kredit dan Return On Assets (ROA). Sementara itu, Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak 
signifikan terhadap penyaluran kredit dan Return On Assets (ROA). Sedangkan penyaluran kredit 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA).  
 
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Dana Pihak Ketiga 
(DPK), Jumlah Penyaluran Kredit, Return On Assets (ROA)  
 
 
 

ABSTRACT 

Bank is an institution which its main activity is fund raising from society then resolves it with 
purpose to generate  from which. Therefore it is important for bank to maintain public trust because 
the business activity is relying to the public trust. This research has purpose to prove the effect of 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), third pary funds which measured by 
Return On Assets (ROA) through lending of credit. 

The object of this research is the state banks which is owned by government. The data of 
this research using from financial statements there on Indonesian Stock Exchange in the period of 
2006-2010. The sample in this research was selected using purposive sampling, so that, the 
number of sample for this research is 4 state banks. Analyze technique to use this research is 
structural model with path analysis to obtain picture which totally regarding relationship between 
one variable with other variable. 

The result of this research shows that third party funds has positive significant to lending of 
credit and Return On Assets (ROA). While, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing 
Loan (NPL) have negative but not significant influence to lending of credit and Return On Assets 
(ROA). However, lending of credit has positive but not significant influence to Return On Assets 
(ROA). 
 
Keywords : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Third Party Funds, 
Lending of Credit, Return On Assets (ROA)  
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PENDAHULUAN 
 

Bank adalah suatu lembaga yang berfungsi dan berperan sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary) antara pihak – pihak yang memiliki dana berlebih (surplus unit) dalam 
bentuk produk simpanan seperti rekening giro, tabungan, atau deposito berjangka dengan pihak – 
pihak yang memerlukan dana (deficit unit) dengan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank 
(Ismail, 2013). Bank juga dapat membantu memperlancar kegiatan transaksi, produksi, serta 
konsumsi melalui fungsi sebagai lembaga yang melaksanakan lalu lintas pembayaran. Di samping 
itu, bank memiliki peran sebagai industri yang dalam kegiataan usahanya mengandalkan 
kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. 

Menurut Kasmir (2016), bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun 
dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa 
bank lainnya. Bank di Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank 
konvensional tidak hanya dimiliki oleh swasta, tetapi juga dimiliki pemerintah atau disebut dengan 
banyak BUMN. Bank BUMN merupakan bank milik pemerintah yang modalnya dimiliki pemerintah 
dan keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah, yang mana keuntungannya digunakan untuk 
membangun negara. Apabila Bank BUMN mengalami kegagalan, maka dapat mempengaruhi 
perekonomian di Indonesia dan berdampak pada pembangunan negara. Bank BUMN terdiri dari 
bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN dan Bank BNI. 

Selain itu, profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan 
(profit). Rasio dari profitabilitas yang digunakan bank untuk mengukur kinerja adalah Return on 
Assets (ROA). Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan dan efektivitas 
manajemen bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya 
(Ross 2015). 

Menurut Hasibuan (2010) fungsi kredit bagi masyarakat yaitu menjadi motivator dan 
dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi 
masyarakat, memperlancar arus barang dan uang, meningkatkan produktivitas, meningkatkan 
kegiatan usaha masyarakat. Sedangkan bagi bank tujuan penyaluran kredit antara lain 
memperoleh pendapatan bunga dari kredit, memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang 
ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, 
menambah modal kerja perusahaan, memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Sudirman (2013) CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio yang 
memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana 
modal sendiri, disamping dana dari sumber lain di luar bank. Besarnya modal suatu bank, akan 
mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Semakin tingginya rasio 
capital dapat melindungi nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap 
bank. Jadi, penelitian ini berasumsi bahwa CAR dapat mempengaruhi profitabilitas berdasarkan 
pada hubungannya dengan tingkat risiko bank. 

NPL menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang 
dikeluarkan oleh bank hingga lunas. NPL adalah persentase jumlah kredit bermasalah (dengan 
kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Apabila 
suatu bank mempunyai angka NPL yang tinggi, maka biaya operasional akan makin besar, baik 
biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Dengan kata lain semakin tinggi NPL 
suatu bank, kinerja bank akan semakin buruk. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling memberikan pemasukan terbesar sekitar 
80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat 
akan disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Selain dari ketiga macam bentuk 
simpanan tersebut masih terdapat beberapa macam jenis dari dana pihak ketiga lainnya yang 
diperoleh bank, akan tetapi dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sulit 
untuk disusun perencanaannya karena bersifat sementara. Dari berbagai sumber dana yang 
berhasil dihimpun oleh bank, kemudian oleh bank akan menyalurkan kembali dana tersebut 
kepada masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah :  
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1. Apakah CAR mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI 
periode tahun 2010-2016? 

2. Apakah NPL mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI 
periode tahun 2010-2016?  

3. Apakah DPK mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN yang listing di BEI 
periode tahun 2010-2016? 

4.  Apakah CAR mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 
2010-2016? 

5. Apakah NPL mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 
2010-2016? 

6. Apakah DPK mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 
2010-2016? 

7. Apakah jumlah penyaluran kredit mempengaruhi ROA pada Bank BUMN yang listing di BEI 
periode tahun 2010-2016? 

8. Apakah CAR, NPL dan DPK mempengaruhi ROA melalui jumlah penyaluran kredit pada 
Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016? 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini 
sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah CAR memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit 
pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

2. Untuk menganalisis apakah NPL memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit 
pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

3. Untuk menganalisis apakah DPK memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit 
pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

4. Untuk menganalisis apakah CAR memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank BUMN 
yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

5. Untuk menganalisis apakah NPL memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank BUMN 
yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

6. Untuk menganalisis apakah DPK memiliki pengaruh terhadap ROA pada Bank BUMN 
yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

7. Untuk menganalisis apakah jumlah penyaluran kredit memiliki pengaruh terhadap ROA 
pada Bank BUMN yang listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

8. Untuk menganalisis apakah CAR,NPL dan DPK memiliki pengaruh secara tidak 
langsung terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit pada Bank BUMN yang 
listing di BEI periode tahun 2010-2016. 

 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Bank 

Definisi bank menurut undang – undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan (yang 
merupakan perubahan dari undang – undang no. 7 tahun 1992) berbunyi: “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 rakyat banyak”. 

Berdasarkan pengertian  tersebut dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang 
keuangan. Jadi dapat dismpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu : (a) 
menghimpun dana, (b)menyalurkan dan, dan (c) memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan, 
kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanya merupakan pendukung dari kedua kegiatan 
diatas (Kasmir, 2016) 
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Pengertian ROA 

ROA menjadi salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam mengukur efektivitas 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimiliknya. ROA 
merupakan rasio antara laba sebelum pajak atau Earning Before Tax (EBT) terhadap total asset. 
Jika semakin besar ROA maka akan menujukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, 
dikarenakan return yang akan dihasilkan juga semakin besar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan 
untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 
 
Rumus ROA dapat dijabarkan sebagai berikut :  
 

 
 
 

 sumber : Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011 
 
 
 
Pengertian Kredit 
 

Pengertian kredit apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha adalah suatu kegiatan 
memberikan nilai ekonomi (economic value) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan 
kepercayaan saat ini, nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah 
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur (bank) dan 
debitur. 
 
Capital Adquacy Ratio (CAR) 

 
Modal menjadi salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha 

dan menampung kerugian. Hal ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam 
mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko modal yang dapat berpengaruh terhadap 
besarnya modal bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur permodalan suatu bank adalah 
dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).  

Setiap bank diwajibkan untuk memelihara rasio kecukupan modal atau CAR yang 
didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yaitu minimum sebesar 8% (PBI No. 15/12/ tahun 
2013). Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :  
 
 
 
 
 

  

sumber : PBI No. 15/12/2013 

 
Non Performing Loan (NPL) 

 
Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran atau jatuh 

tempo sehingga terjadi tunggakan. Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit 
bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 
faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar debitur. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur NPL menurut (PBI No. 17/11/ PBI/2015) adalah 
sebagai berikut : 

Laba sebelum pajak 
ROA =                                                                         x 100% 

Rata-RataTotal Aset 

Modal Bank 
CAR =                                                                         x 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
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sumber : PBI No. 17/11/2015 
 
 
Dana Pihak Ketiga (DPK) 

 
Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan 

sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Menurut surat Edaran Bank Indonesia 
No 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank 
atau dana yang bersumber dari pihak ke tiga dan dihimpun oleh sektor perbankan (a) Tabungan; 
(b) Deposito; (c) Giro; (d) Sertifikat deposito. 
 
 
Kerangka Konseptual  
 

Gambar 1 
Analisis Jalur Pengaruh CAR, NPL, DPK terhadap ROA 

melalui jumlah penyaluran kredit 

sumber : olahan penulis 

 

  

 

 

 

     H8 

 

 

 

 

          
 

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hubungan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 
Capital Adequacy Ratio adalah rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian 
dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Penelitian yang dilakukan Zulcha Mintachus 
(2016) menjelaskan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran 
kredit.  

H1 = Capital Adequacy Ratio Berpengaruh Positif Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

H2 

H5 

H6 

H7 

 

H8 

H4 

H1 

 

H3 

 

Kredit bermasalah 
NPL =                                                                          x100% 

Total Kredit 

CAR	  

NPL	  

Dana	  Pihak	  
ketiga	  

Kredit	   ROA	  
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Hubungan NPL Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Non Performing Loan (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit 
yang bermasalah, meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet terhadap 
jumlah kredit yang disalurkan oleh bank. NPL mencerminkan risiko kredit, Semakin kecil NPL 
semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank 

Penelitian yang dilakukan Zulcha Mintachus (2016) menjelaskan bahwa NPL berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Dengan begitu dapat disimpulkan hipotesa sebagai 
berikut : 

H2 = Non Performing Loan Berpengaruh Negatif Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 
 
Hubungan DPK Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 
           Dana pihak ketiga sangat penting dan berpengaruh terhadap suatu bank dimana dana 
tersebut merupakan pemasukan terbesar untuk bank agar dapat melanjutkan usahanya dalam 
mengelola dana masayarakat luas, dimana dana itu bisa dikelola oleh bank untuk disalurkan 
kepada masayarakat yang kekurangan dana atau biasa disebut dengan penyaluran kredit, selain 
tujuan untuk mengembangkan masyarakat lewat penyaluran kredit dari bank untuk penambahan 
modal kredit juga akan menambah pemasukan atau laba suatu bank. 

Penelitian yang dilakukan Greydi Normalasari (2013) menjelaskan bahwa DPK 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. Dengan begitu dapat dibuat 
hipotesa sebagai berikut : 

H3 : Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 
 
Hubungan CAR Terhadap Return On Assets 

CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka semakin besar 
kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank 
sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Delsy Setiawati (2014) menjelaskan bahwa CAR terhadap 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return on Assets. 

H4 = Capital Adequacy Ratio Berpengaruh Positif Terhadap Return On Asset 
 
Hubungan NPL Terhadap Return On Assets 
           Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank 
yang menujukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. NPL 
mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung 
pihak bank. 

    Penelitian yang dilakukan Luh Putu Sukma Wahyuni Pratiwi dan Ni Luh Putu Wiagustini 
(2015) menjelaskan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini 
menujukkan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

     H5 : Non Performing Loan Berpengaruh Negatif Terhadap Return On Assets 
 
Hubungan DPK Terhadap Return On Assets 

Dana – dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar 
yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80-90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh 
bank. Penelitian yang dilakukan oleh Delsy Setiawati (2014) menjelaskan bahwa DPK 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets.  
             H6 = Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Positif Terhadap Return On Assets 
 
Hubungan Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap Return On Assets 
          Tinggi atau rendahnya penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak bank sangat 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Dimana penyaluran kredit merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh paling besar terhadap profitabilitas perbankan 

Penelitian yang dilakukan Rifqi Zul Fahmi et al. (2016) menjelaskan bahwa penyaluran 
kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H7 = Jumlah Penyaluran Kredit Berpengaruh Positif Terhadap Return On Assets 
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Hubungan CAR, NPL dan DPK Terhadap ROA Melalui Jumlah Penyaluran Kredit Terhadap 
ROA 

 
             Usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan 
sumber dana bank. Dari sisi penyaluran dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh 
keuntungan saja, tetapi kegiatan bank tersebut harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup 
masyarakat. Kredit merupakan sumber utama penghasilan bagi sebuah bank sekaligus sumber 
resiko operasi bisnis terbesar, oleh karena itu dalam pengelolaan kredit diperlukan suatu 
manajemen kredit yang merupakan pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah 
kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai 
kepada pengendalian dan pengawasan kredit yang macet. 

Penelitian yang dilakukan P Haryoso dan Bambang Kusdiasmo (2016) menjelaskan bahwa 
CAR dan DPK terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit tidak dapat dimediasi. Berdasarkan 
hal tersebut dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 
H8 = CAR, NPL, DPK Melalui Jumlah Penyaluran Kredit Tidak Berpengaruh Terhadap Return 

On Assets 
 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Jenis  dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat melalui 

laporan keuangan triwulan yang diterbitkan oleh bank tersebut. Data berupa laporan keuangan 
triwulan yang diterbitkan 4 kali yaitu triwulan I, triwulan II, triwulan III dan tahunan dari Bank Umum 
Milik Negara di listing BEI. 

Penelitian dilakukan mulai bulan September 2017, jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari Bank Umum Milik Negara 
di listing BEI per 4 Agustus 2017. Sumber data diperoleh dari website Bursa efek Indonesia yaitu 
www.idx.co.id. Sedangkan untuk data penelitian merupakan pooling data yaitu gabungan antara 
deret waktu (time series) selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. 
 
Populasi Penelitian 
 
           Populasi bank yang termasuk dalam kategori IPO yang memenuhi kriteria dari 43 Bank di 
Indonesia sebanyak 4 bank yaitu, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank 
Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. 
 
Teknik Pengambilan Sampel 
 
          Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sampel 
merupakan bank yang termasuk dalam kategori IPO yang selalu mempublikasikan data keuangan 
secara lengkap selama periode 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2016 dan 
termasuk ke dalam kategori Bank Umum Milik Negara (BUMN), yang terdiri dari Bank Mandiri, 
Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN pada periode 2010-2016 yang meliputi data Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK), Jumlah penyaluran kredit 
dan Return On Assets (ROA). 
 
Definisi Operasional Variabel 
 
           Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 1 variabel dependen yaitu Return On Assests 
(ROA), 1 variabel intervening yaitu jumlah penyaluran kredit dan 3 variabel independen yaitu 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Dana Pihak Ketiga (DPK). 
Definisi Operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilakukan berdasarkan 
ketentuan kewajian penyediaan Modal Minimum yang berlaku. 

2. Non Performing Loan (NPL) 
NPL merupaka rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-
cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (kredit macet). NPL juga 
merupakan perbandingan antara kredit macet dengan total kredit, dinyatakan dalam 
persentase (%). 

3. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atau dana yang bersumber dari 
pihak ke tiga dan dihimpun oleh sector perbankan yang terdiri dari tabungan, deposito dan 
giro. 

4. Jumlah Penyaluran Kredit 
Dana bank yang diperoleh untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan 
menengah. 

5. Return On Assets (ROA) 
Perbandingan anara laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan terakhir pada suatu 
bank dengan total aktiva bank dan rasio dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 
aktiva untuk menghasilkan keuntungan. 
 

Teknik Analisis Data 
            
           Teknik analisis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Model Struktural dengan 
Variabel Observed (Analisis Jalur atau Path Analysis) yang dioperasikan melalui Program LISREL 
8.8. 

 
Analisis Jalur Path 
             
           Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda dan bivariat. Analisis 
jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung (pengaruh yang 
terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat yang melalui perantara) dan pengaruh total suatu 
variabel eksogen (variabel bebas) terhadap variabel endogen (variabel terikat). Persamaan 
structural dapat dituliskan sebagai berikut : 

 
a. Persamaan struktural I  

Pengaruh CAR, NPL, DPK terhadap Jumlah Penyaluran Kredit 

Kredit = β1CAR + β2NPL + β3DPK + e1 ......................(1) 
 
b. Persamaan struktural II 

ROA  = β1CAR + β2NPL + β3DPK + β4Kredit + e2 ...(2) 
Keterangan: β: Koefisien Konstanta 
  e: error term 
 

 
Pengujian Hipotesis 

 
Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t ( Uji-t). Uji t digunakan untuk 

menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara 
individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusan 
digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai thitung < ttabel (1,96), maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan hipotesis alternatif 
ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai thitung > ttabel (1,96), maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif tidak dapat 
ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 

3. Ho : βi ≤ 0 artinya Ho tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas 
dan variabel terikat. 

4. Ha : βi > 0 artinya Ha ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel bebas dan 
variabel terikat. 

Uji Intervening 
 
Model penelitian memberikan adanya pengaruh tidak langsung dari CAR, NPL, dan DPK 

terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit. Efek tidak langsung adalah efek yang muncul 
melalui variabel intervening. Uji intervening dilakukan dengan menggunakan uji t untuk 
membuktikan bahwa jumlah penyaluran kredit dapat memediasi pengaruh variabel CAR, NPL dan 
DPK terhadap ROA. 

Pengujian signifikansi hubungan dengan menggunakan program  LISREL 8.8. untuk 
pengujian analisis jalur ditentukan dengan :  

a. Jika nilai thitung > ttabel (1,96), menunjukkan variabel intervening dapat jika nilai thitung > 
ttabel (1,96), memediasi  pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  

b. Jika nilai thitung < ttabel (1,96), menunjukkan variabel intervening tidak dapat memediasi 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 
Koefisien determinasi Total 

 
Penelitian ini pengukuran koefisien determinasi total menggunakan pengukuran koefisien 

determinasi total. Hal ini dikarenakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan path 
analysis. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan: 

 
 
 

 
Interpretasi terhadap Rm sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R) pada analisis 

regresi. Model dapat menjelaskan informasi yang terkandung di dalam data, sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain dan error.  
 
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Tabel 1 
Deskripsi Data Bank BUMN 

 

 

 

 

sumber : data diolah 

CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh Equity 
bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank. Nilai rata – rata CAR 
dalam penelitian ini sebesar 17.63% dengan nilai maksimum sebesar 23.3% dan nilai minimum 
sebesar 13.2%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko 
kredit yang ditanggung pihak bank. Dalam penelitian ini nilai rata – rata NPL sebesar 3.20% 

 Rata-Rata Nilai Maksimum Nilai Minimum 
CAR 17.63 23.3 13.2 

NPL 3.20 6.7 1.2 
DPK 316.201.803,1 762.500.704 37.846.892 

KREDIT 274.979.511,9 663.420.000 11.460.580 
ROA 1.45 10.24 0.07 
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dengan nilai maksimum 6.7% dan nilai minimum sebesar 1.2%. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah 
salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh dari masyarakat. Hasil deskriptif dalam penelitian 
in adalah nilai rata – rata DPK sebesar 316.201.803,1 (dalam milyar) dengan nilai maksimum 
762.500.704 (dalam milyar) dan nilai minimum sebesar 37.846.892 (dalam milyar). Kredit 
merupakan salah satu aktivitas utama bank yang memberikan profitabilitas lebih dominan 
jumlahnya, untuk itu semakin besar kredit yang disalurkan bank akan menciptakan pendapatan 
bunga kredit lebih besar. Nilai rata – rata kredit dalam penelitian ini sebesar 274.979.511,9 (dalam 
milyar) dengan nilai maksimum 663.420.000 (dalam milyar) dan nilai minimum sebesar 11.460.580 
(dalam milyar). Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang 
dicapai bank tersebut. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa nilai rata – rata ROA sebesar 
1.45% dengan nilai maksimum 10.24% dan nilai minimum sebesar 0.07%. 

 
Analisis Statistik Data 
 

Sebelum koefisien diinterpretasikan, maka pengujian pertama adalah melakukan evaluasi 
atas kecocokan model (goodness of fit). Di dalam penelitian ini model fit sempurna dengan nilai 
degree of freedom 0 dan p-value pada Chi-Square = 0.  

Penggunaan program LISREL ini dilakukan untuk mengestimasi efek langsung (direct 
effect) sekaligus menguji signifikasi efek tidak langsung (indirect effect) secara bersamaan. Hasil 
analisis selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar 2 
Hasil Lintasan Model Struktural 

sumber : data diolah 
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

H7 
Hipotesis =-0,02 

Uji t=-0,18 

H2 
Hipotesis =- 0,14 

Uji t=-0,94 

CAR	  

NPL	  

Dana	  Pihak	  
ketiga	  

Kredit	   ROA	  

H1 
Hipotesis=-0,36 Uji t=1,00 

H3 
Hipotesis=0,69 Uji t=9,13 

H4 
Hipotesis=-0,26 Uji t=-0,61 

H5 
Hipotesis=-0,28 Uji t=-1,59 

H6 
Hipotesis=0,29 Uji t=2,47 

H8 
Hipotesis 

CAR,NPL,DPK = 
-0,18, -0,18, 0,18 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	   11	  

Pengujian Hipotesis 

Parameter uji hipotesis menggunakan perbandingan nilai t, yaitu jika nilai thitung > ttabel (1,96) 
maka hipotesis Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak sedangkan jika nilai thitung < ttabel (1,96) maka 
Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak. 
 

Gambar 3 
Lintasan Model Struktural (unstandardized estimates) 

 

Gambar 4 

Lintasan Model Struktural (standardized solution) 
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Gambar 5 
Uji t 

 

Berdasarkan hasil tabel X maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
 
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap jumlah penyaluran kredit 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap jumlah penyaluran kredit sebesar -0,36 
dengan thitung sebesar -1,00. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil 
daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan CAR tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

2. Pengaruh Non Performing Loan terhadap jumlah penyaluran kredit 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh NPL terhadap jumlah penyaluran kredit sebesar -0,14 
dengan thitung sebesar -0,94. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil 
daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan NPL tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap jumlah penyaluran kredit 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh DPK terhadap Jumlah Penyaluran Kredit sebesar 0,69 
dengan thitung sebesar 9,13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya nilai 
thitung lebih besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan DPK memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. 

4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Assets 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap Return On Assets sebesar -0,26 
dengan thitung sebesar -0,61. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena nilai thitung lebih kecil 
dari -1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Menurut hasil dari data penelitian ini dapat 
disimpulkan CAR tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Return On Assets, 

5. Pengaruh Non Performing Loan terhadap Return On Assets 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh NPL terhadap Return On Assets sebesar -0,28 dengan 
thitung sebesar -1,59. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung lebih kecil daripada -
1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan NPL tidak 
mempengaruhi secara signifikan terhadap Return On Assets. 

6. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Return On Assets 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh DPK terhadap Return On Assets sebesar 0,29 dengan 
thitung sebesar 2,47. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya nilai thitung lebih 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio..., Kenanda Sekarsih Ristyasmoro, Ma.-Ibs, 2018



	   13	  

besar dari 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan DPK memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return On Assets. 

 
7. Pengaruh jumlah penyaluran kredit terhadap Return On Assets 

Hasil uji menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penyaluran kredit terhadap Return On Assets 
sebesar 0,02 dengan thitung sebesar 0,18. Nilai tersebut belum memenuhi syarat karena thitung 
lebih kecil daripada 1,96 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan 
jumlah penyaluran kredit tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Return On Assets. 

 
8. Pengaruh CAR, NPL dan LDR, terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit 

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung (indirect effect) CAR ,NPL, DPK 
terhadap ROA melalui jumlah penyaluran kredit yaitu tidak memiliki pengaruh tidak langsung. 
Hasil uji t penelitian ini untuk hasil CAR NPL dan DPK sebesar -0,18 -0,18 0,18 dan nilai thitung 
lebih kecil dari +-1,96. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari penelitian 
tersebut untuk pengaruh tidak langsung (indirect effect). 

 

Koefisien Determinasi Total 

Gambar 6 

Persamaan Struktural	   

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, interpretasi persamaan struktural sebagai berikut : 
I. R square (R2) pada persamaan pertama adalah sebesar 0,55 artinya bahwa  kemampuan 

variabel CAR, NPL dan DPK menjelaskan variasi jumlah penyaluran kredit adalah sebesar 
55%, sedangkan sisanya 45% dipengaruhi faktor lain diluar model. 

II. R square (R2) pada persamaan kedua adalah sebesar 0,21 artinya bahwa  kemampuan 
variabel CAR, NPL, DPK dan Jumlah Penyaluran Kredit menjelaskan variasi Return on Assets 
(ROA) adalah sebesar 21%, sedangkan sisanya 79% dipengaruhi faktor lain diluar model. 

 
 
 
 
 
 

Structural Equations 
 

  
KREDIT =  - 0.36*CAR - 0.14*NPL + 0.69*DPK, Errorvar.= 0.29  , R² = 0.55 
                        (0.36)           (0.15)           (0.076)                             (0.039)            
                       -1.00             -0.94              9.13                                   7.38              
  
ROA = 0.021*KREDIT - 0.26*CAR - 0.28*NPL + 0.29*DPK, Errorvar.= 0.41R² 
= 0.21 
               (0.11)                  (0.43)            (0.17)            (0.12)                                (0.055)           
                0.18                    -0.61             -1.59               2.47                                   7.38   
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Gambar 7 

Pengaruh Tidak Langsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio terhadap variabel 
jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan. 

2. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Non Performing Loan terhadap variabel 
jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan. 

3. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga terhadap variabel 
jumlah penyaluran kredit berpengaruh signifikan. 

4. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio terhadap Return 
On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

5. Hasil menujukkan bahwa pengaruh variabel Non Performing Loan  terhadap variabel 
Return On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

6. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga terhadap variabel 
Return On Assets berpengaruh signifikan.  

7. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh variabel jumlah penyaluran kredit terhadap 
variabel Return On Assets tidak berpengaruh signifikan. 

8.  Pengaruh tidak langsung CAR, NPL dan DPK terhadap Return On Assets melalui 
jumlah penyaluran kredit tidak berpengaruh signifikan. 

 
 
Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka beberapa saran yang diajukan 
adalah : (1) Penambahan sampel bank yang lebih banyak, baik dari kelompok bank yang sama 
maupun dari klasifikasi yang berbeda diakukan secara random agar kesimpulan dari penelitian 
memiliki cakupan yang lebih luas. (2) Penggunaan variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi kontribusi dalam penilaian kinerja suatu bank seperti Loan Deposit Ratio (LDR), 

Indirect Effects of X on Y 
 

                 CAR        NPL     DPK 
               --------   --------   -------- 

KREDIT        - -           - -           - - 
ROA      -0.01       0.00       0.01 
              (0.04)     (0.02)     (0.08) 

            -0.18      -0.18       0.18 
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Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) guna 
mengetahui lebih dalam pengaruhnya terhadap ROA. (3) Penambahan terhadap pengaruh-
pengaruh komponen yang memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang diukur 
dengan ROA. (4) Jumlah periode yang lebih panjang, agar hasil penelitian dapat menjadi lebih 
baik sesuai harapan. 
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