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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Uji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. 

Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Multikolinearitas 

dan uji Heteroskedastisitas. 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari 

model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model 

yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau 

residualnya konstan. Dalam penelitian ini pengujian ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengancara meregresikan variabel-variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya (Gujarati, 2006). 

Berdasarkan uji Glejser didapatkan nilai probabilitas utnuk semua 

variabel bebas atau independen yaitu tidak signifikan pada tingkat signifikansi 

5 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa adanya homokedastisitas 

antara  variabel-variabel independen atau dengan kata lain terbebas dari 

heteroskedastisitas. Di bawah ini merupakan output hasil uji 

heteroskedastisitas dengan uji Glejser. 
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Tabel 5.6  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Koefisien Probabilitas 

C 0.749742 0.5403 

CAR? -0.005750 0.5767 

LDR? 0.013280 0.2329 

BOPO? -0.005427 0.6561 
 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas CAR, LDR dan 

BOPO pada BPR di kota Bandar Lampug masing-masing adalah 0,5767, 

0,2329, 0,6561> 0,05 sehingga terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan (kolerasi) yang signifikan di antara dua atau lebih variabel 

independen dalam model regresi. Deteksi adanya multikolinearitas dilakukan 

dengan menggunakan uji korelasi parsial antar variabel independen, yaitu 

dengan menguji koefesien korelasi antar variabel independen dengan 

ketentuan apabila nilai koefisien korelasi >0,8 maka terdapat multikolinearitas 

sedangkan apabila nilai koefisien korelasi <0,8 maka tidak terdapat 

multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dengan variabel dependen. 
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Tabel 5.7 
Hasil Uji Multikoliniearitas 

Variabel Nilai Koefisien Korelasi 

CAR? 0.044498 

LDR? 0.031582 

BOPO? 0.056794 

 

Berdasarkan tabel diatas setelah dilakukan pengujian korelasi parsial 

antar variabel independen secara bergantian didapatkan hasil bahwa pengujian 

korelasi variabel CAR, LDR dan BOPO pada BPR di kota Bandar Lampung 

mempunyai nilai koefisien regresiR
2
= 0,044498, 0,031582, 0,056794 < 0,8. 

Nilai koefisien korelasi ketiga variabel independen lebih besar dari 0,8, 

sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya masalah multikolinearitas 

antar variabel independen. 

B. Pemilihan Metode Pengujian Data Panel 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel 

dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu Common Effect Model, Fixed Effect 

Model dan Random Effect Model.  

Untuk memilih model pengujian yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan. Pertama, 

Uji Chow digunakan untuk menentukan model fixed effect atau common effect 

yang dipakai dalam estimasi. Kedua adalah Uji Hausman yang dipakai untuk 

menentukan model fixed effect atau model random effect yang digunakan.Ketiga 
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yaitu Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara common 

effect atau random effect. 

1. Uji Chow (Uji Likehood Ratio) 

Uji Chow merupakan pengujian untuk menentukan model fixed effect 

atau common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data 

panel. Hipotesis uji Chow adalah : 

H0  : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika Probabilitas Cross-section Chi-Square >  0,05 maka H0 diterima 

dan H1 ditolak, jika Probabilitas Cross-section Chi-Square < 0,05 maka 

Hipotesis Nol ditolak dan H1 diterima. 

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji 

Chow adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3.058019 (10,30) 0.0086 

Cross-section Chi-square 30.921904 10 0,0006 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kedua nilai probabilitas Cross 

Section F dan Cross Section Chi-Square yaitu masing-masing bernilai 0,0086 

dan 0,0006 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Maka 
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berdasar pada uji Chow, model pengujian data panel yang terbaik adalah 

dengan menggunakan model fixed effect dibanding model common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan 

metode antara random effect atau fixed effect. Hipotesis uji Hausman adalah : 

H0  : Random Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika Probabilitas Cross-section random>  0,05 maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, jika Probabilitas Cross-section random< 0,05 maka H0ditolak dan 

H1 diterima. 

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji 

Hausman adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 5.182829 3 0,1589 

 

Berdasar tabel di atas, nilai probabilitas cross section random adalah 

0,1589 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga menerima hipotesis nol. Jadi 

menurut uji Hausman, model yang paling tepat digunakan untuk pengujian 

data panel adalah dengan random effect model.  

Dari dua uji pemilihan model di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini model Random Effect lebih baik dibandingkan dengan model 
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Fixed Effect, sehingga harus melakukan pengujian selanjutnya yaitu (LM 

Test). 

3. Uji Langrange Multiplier (LM) 

Uji Langrange Multiplier merupakan pengujian untuk menentukan 

penggunaan metode antara random effect atau common effect. Hipotesis uji 

Langrange Multiplier adalah : 

H0  : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Jika Probabilitas Breusch-Pagan >  0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak, jika Probabilitas Breusch-Pagan < 0,05 maka H0ditolak dan H1 

diterima. 

Hasil uji pemilihan model pengujian data panel menggunakan uji 

Langrange Multiplier adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.10 

Hasil Uji Langrange Multiplier 

Null (no rand. effect) Cross-section Period Both 

Alternative One-sided One-sided  

Breusch-Pagan 1,760257   0,582178  1,656361 

 (0,0392) (0,2802) (0,0488) 

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas Breusch-Pagan adalah 

0,0488 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Jadi 

menurut uji Langrange Multiplier, model yang paling tepat digunakan untuk 

pengujian data panel adalah dengan random effect model.  
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Dari ketiga uji pemilihan model di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini model Random Effect lebih baik dibandingkan dengan 

model Fixed Effect dan Common Effect. 

C. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Berdasarkan hasil pemilihan model terbaik yang telah dilakukan 

sebelumnya, didapat hasil bahwa model terbaik yang bisa digunakan dalam 

penelitian ini adalah random effect. Maka peneliti dalam penelitian ini 

melakukan estimasi dengan metode Random Effect Model dan hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.11 

Hasil Estimasi Random Effect Model 

Variabel Dependen : 

ROA 
Coefficient t-statistik 

Model Fixed  

Effect 

Konstanta 7.039690 3.599751      0.0009*** 

CAR -0.027943 -1.679162 0.1009**
 

LDR 0.035721 2.023069 0.0498***
 

BOPO -0.077072 -3.940916 0.0003***
 

R
2 

= 0.451582     Fstatistik = 10.97901    Probabilitas = 0.000022  
 Keterangan : 

***
Signifikansi pada level 1% ; 

** 
Singnifikan pada level 5% ; 

*
Signifikan  

pada level 10%; 

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ROA pada setiap BPR di Kota 

Bandar Lampung. 

ROA  = β0 + β1CAR + β2LDR + β3BOPO + et 
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Keterangan: 

   ROA  = Return on Asset 

   CAR  = Capital Adequancy Ratio 

   LDR  = Loan to Deposit Ratio 

   BOPO  = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

   β0  = Konstanta 

   β1 –β4  = Koefisien Parameter 

   et  = Disturbance Error 

Dapat diuraikan interpretasi faktor-faktor yang mempengaruhi ROA BPR 

di kota Bandar Lampung yaitu ditulis dengan model persamaan sebagai berikut : 

ROA_BPRTAL = -0.189311252511 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRTAL + 

0.0357208909426*LDR_BPRTAL - 

0.077071683131*BOPO_BPRTAL 

 

ROA_BPRLLB = -0.228257540725 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRLLB + 

0.0357208909426*LDR_BPRLLB - 

0.077071683131*BOPO_BPRLLB 

 

ROA_BPRTB = -0.841080293142 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRTB + 

0.0357208909426*LDR_BPRTB - 

0.077071683131*BOPO_BPRTB 

 

ROA_BPRCDM = 0.11401983557 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRCDM + 

0.0357208909426*LDR_BPRCDM - 

0.077071683131*BOPO_BPRCDM 

 

ROA_BPRIDS = -0.149567057813 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRIDS + 



73 
 

0.0357208909426*LDR_BPRIDS - 

0.077071683131*BOPO_BPRIDS 

 

ROA_BPRAC = -0.400518398623 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRAC + 

0.0357208909426*LDR_BPRAC - 

0.077071683131*BOPO_BPRAC 

 

ROA_BPRBPKBL = -0.812222051409 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRBPKBL + 

0.0357208909426*LDR_BPRBPKBL - 

0.077071683131*BOPO_BPRBPKBL 

 

ROA_BPRSAU = 0.246869268851 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRSAU + 

0.0357208909426*LDR_BPRSAU - 

0.077071683131*BOPO_BPRSAU 

 

 

 

ROA_BPRDS = -0.103558978008 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRDS + 

0.0357208909426*LDR_BPRDS - 

0.077071683131*BOPO_BPRDS 

 

ROA_BPRLBS = -0.0656761786873 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRLBS + 

0.0357208909426*LDR_BPRLBS - 

0.077071683131*BOPO_BPRLBS 

 

ROA_BPRAKM = 2.4293026465 + 7.03969018567 - 

0.0279430627075*CAR_BPRAKM + 

0.0357208909426*LDR_BPRAKM - 

0.077071683131*BOPO_BPRAKM 

Berdasarkan hasil persamaan uji statistik di atas terlihat bahwa daerah 

yang memberikan pengaruh paling besar terhadap ROA BPR di kota Bandar 

Lampung adalah BPR Arta Kedaton Makmur yang memberikan pengaruh 
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sebesar 2.429303, kemudian BPR Swadaya Anugerah Utama sebesar 0.246869, 

lalu BPR Citra Dana Mandiri yaitu sebesar 0.114020. Sedangkan sisanya ada 

delapan BPR yang memiliki efek cross-section (efek wilayah operasional) yang 

bernilai negatif.  

Dari masing-masing BPR yang berada di Kota Bandar Lampung, untuk 

variable ROA nilai terendah sebesar  -0.841080 yaitu pada BPR Trisurya 

Bumindo, sedangkan nilai tertinggi sebesar 2. 429303 yaitu pada BPR Arta 

Kedaton Makmur yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variable ROA. 

Hal ini terjadi karena kinerja dari bank yang bersangkutan berbeda dan modal 

juga laba yang dimiliki oleh suatu bank juga berbeda-beda pada setiap bank nya. 

Kemudian diperoleh nilai mean dependen variable sebesar 2.528117. Sesuai 

dengan ketentuan Bank Indonesia dalam SE No. 13/24/DPNP tanggal 5 Oktober 

2011, batas minimun ROA ideal berkisar di angka 1.5 persen. Ini berarti bahwa 

tingkat perolehan laba BPR sudah sesuai dengan ketentuan dari BI. Dengan 

begitu, dapat disimpulkan bahwa data variabel ROA adalah baik. 

D. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi koefisien determinasi (𝑅2), uji 

signifikan bersama-sama (Uji-F-statistik) dan uji signifikan parameter individual 

(Uji t-statistik). 
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1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol sampai satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil dalam arti mendekati 

nilai nol maka kemampuan variabel independen dalam variabel dependen 

cukup terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan informasi dengan baik terhadap variabel dependen. 

Dari hasil regresi model random effect, variabel bebas yaitu CAR, 

LDR, dan BOPO terhadap ROA pada BPR di Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2012-2015 diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.451582. Hasil ini menunjukan 

secara statistik 45.15% variasi dalam variabel dependen dan sisanya sebesar 

54.85% dapat dijelaskan oleh variabel diluar model. 

2. Uji F-statistik 

Uji F digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

bebas secara keseluruhan dengan yang diperoleh, yaitu CAR, LDR, dan 

BOPO terhadap ROA pada BPR di Kota Bandar Lampung. Dari hasil olah 

data diketahui nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000022 (signifikan pada 

5%), artinya independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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3. Uji t-statistik 

Uji t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel 

dependen. Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan parsial, dengan 

menggunakan uji t, apabila nilai probabilitas ˂ ɑ = 5% maka H0 = ditolak, 

dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada 

dalam model. Sebaliknya apabila nilai probabilitas   ɑ = 5%  maka H0= 

diterima, dengan demikian variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel yang 

diuji. 

Berdasarkan Tabel 5.11 maka dapat di identifikasi masing-masing 

pengaruh variabel sebagai berikut : 

a. CAR (Capital Adequancy Ratio) 

Variable car menunjukan t-statistik sebesar -1.679162 dengan 

tingkat signifian 0.1009 yang artinya variable CAR berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap ROA dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% 

atau 0,05. 

b. LDR (Loan to Deposit Ratio) 

Variable LDR menunjukan t-statistik sebesar 2.023069 dengan 

tingkat signifian 0.0498 yang artinya variable LDR berpengaruh positif 
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signifikan terhadap ROA dengan dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% 

atau 0,05. 

c. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

Variable BOPO menunjukan t-statistik sebesar -3.940916 dengan 

tingkat signifian 0.0003 yang artinya variable BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA dengan dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% 

atau 0,05. 

E. Intreprestasi Hasil Pengujian Random Effect Model 

Berdasarkan hasil penelitian atau estimasi model di atas maka dapat 

dibuat suatu analisis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen 

(CAR, LDR, dan BOPO ) terhadap ROA di Kota Bandar Lampung yang di 

interpretasikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh CAR terhadap ROA 

  Berdasarkan hasil penelitian variabel CAR menunjukan pengaruh 

negatif dan tidak signifikan secara statistik derajat kepercayaan 5% BPR di 

Kota Bandar Lampung. Koefisien CAR mempunyai nilai sebesar -0.027943, 

yang berarti apabila peningkatan CAR sebesar 1% sedangan variabel lain 

tetap maka ada perubahan dalam variabel bebas yaitu ROA akan ikuti 

menurunkan sebesar 0.027943%. CAR berpengaruh tidak signifikan dengan 

probabilitas sebesar 0.1009, hal itu berarti perubahan CAR tidak 

mempengaruhi ROA pada BPR di Kota Bandar Lampung sebesar 0.1009%. 
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  CAR memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengontrol 

dan mengawasi resiko yang timbul adanya pengelolaan aset bank. Semakin 

besar modal dalam bentuk CAR akan memberikan kontribusi untuk 

mengembangkan usaha serta menampung kemungkinan resiko kerugian yang 

diakibatkan dalam operasional bank, sehingga usaha yang di berikan bank 

melalui modal bisa menutupi kemungkin resiko dan penurunan aktiva yang 

terjadi didalam sebuah bank tersebut. 

  Hasil pengujian pengaruh variabel CAR terhadap ROA tidak sesuai 

dengan teori dan kerangka berfikir yang dikembangkan. Namun ini ada 

kesesuaian dengan penelitian Basran (2005) bahwa semakin menurunnya 

CAR semakin rendah profitabilitas yang diperoleh. Hal tersebut disebabkan 

terkikisnya modal akibat negatif spread dan peningkatan aset yang tidak 

diimbangi dengan penambahan modal. Rendahnya CAR tersebut 

menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang peda akhirnya dapat 

menurunkan profitabilitas bank. 

2. Pengaruh LDR terhadap ROA 

 Berdasarkan hasil penelitian variabel LDR menunjukan pengaruh 

positif dan signifikan secara statistik derajat kepercayaan 5% BPR di Kota 

Bandar Lampung. Koefisien LDR mempunyai nilai sebesar 0.35721, yang 

berarti apabila peningkatan LDR sebesar 1% sedangan variabel lain tetap 

maka ada perubahan dalam variabel bebas yaitu ROA akan ikuti kenaikan 

sebesar 0.35721%. LDR berpengaruh signifikan dengan probabilitas sebesar  
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0.0498, hal itu berarti perubahan CAR mempengaruhi ROA pada BPR di Kota 

Bandar Lampung sebesar 0.0498%. 

 LDR menunjukan kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar rasio jumlah 

kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dari pihak bank maka akan 

berdampak pada keuntungan bank, ini berpotensi untuk memberikan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi. Namun penyaluran kredit yang berlebihan 

akan memberikan risiko yang kurang menguntungkan bagi bank. 

Hasil pengujian pengaruh LDR terhadap ROA sudah sesuai dengan 

hipotesis yang dikembangkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA. 

Bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad Buyung Nusantara  (2009), dimana LDR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. 

3. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

 Berdasarkan hasil penelitian variabel BOPO menunjukan pengaruh 

negatif dan signifikan secara statistik derajat kepercayaan 5% BPR di Kota 

Bandar Lampung. Koefisien BOPO mempunyai nilai sebesar -0.077072, yang 

berarti apabila peningkatan BOPO sebesar 1% sedangan variabel lain tetap 

maka ada perubahan dalam variabel bebas yaitu ROA akan ikuti menurunkan 

sebesar 0.077072%. BOPO berpengaruh signifikan dengan probabilitas 
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sebesar  0.0003, hal itu berarti perubahan CAR mempengaruhi ROA pada 

BPR di Kota Bandar Lampung sebesar 0.0003%. 

Hal ini terjadi bahwa efisiensi operasional yang diproduksi dengan 

total biaya operasional dibandingkan dengan total pendapatan opersional 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang 

diproduksi dengan ROA, kondisi ini dapat terjadi karena disebabkan setiap 

peningkatan biaya operasional bank yang tidak dibarengi dengan peningkatan 

pendapatan operasional yang lebih besar akan berakibat berkurangnya laba 

sebelum pajak. 

Hasil pengujian pengaruh BOPO terhadap ROA bertentangan dengan 

hipotesis yang dikembangkan bahwa BOPO akan berpengaruh positif 

terhadap ROA. Namun, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kuntari Dasih (2014), dimana BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap ROA. 


