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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh tingkat 

kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL yang diukur dengan 

menggunakan Capital Adequecy Ratio (CAR), Biaya Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), 

Net Interest Margin (NIM), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap 

profitabilitas perusahaan perbankan yang diproksikan menggunakan 

Return On Asset (ROA) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI, sedangkan sampel yang menjadi obyek penelitian ini 

yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. 

Perusahaan perbankan dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 4 tahun terakhir 

(2012-2015). 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang telah dipublikasi. 

3. Tidak mengalami delisting selam 4 tahun terakhir (2012-2015). 

4. Perusahaan perbankan yang memiliki laba bersih positif selama 

peiode penelitian 2012-2015. 
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Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat dalam tabel di bawah, 

pengambilan sampel telah disesuaikan dengan criteria tersebut dan di 

ambil dari sumber www.sahamok.com berikut adalah tabel prosedur 

pemilihan sampel : 

Tabel 4.1 

Prosedur Pengambilan Sampel 

No Kriteria Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

1 Perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di BEI selama 4 

tahun terakhir (2012-2015) 

33 36 39 43 

2 Perusahaan Perbankan yang 

tidak menerbitkan laporan 

keuangan yang telah 

dipublikasi. 

(8) (6) (5) (5) 

3 Perusahaan perbankan yang 

mempunyai kelengkapan 

data yang dibutuhkan 

meliputi : (CAR, BOPO, 

LDR, NIM, dan NPL) tahun 

2012-2015 

25 26 30 33 

4 Perusahaan Perbankan yang 

memiliki laba bersih negatif 

selama periode penelitian 

2012-2015 

(1) (2) (4) (5) 

Jumlah Sampel 96 

 Sumber : Data di Olah 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari jumlah data, 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai deskripsi dari 

http://www.sahamok.com/
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variabel penelitian ini, maka dapat dilihat dari ringkasan hasil statistik 

deskriptif berikut: 

a. Analisis Deskriprif Variabel Capital Adequecy Ratio (CAR) 

Tabel 4.2. 

 

Analisis Descriptive Variabel CAR 

 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

96 10.25 55.58 18.4493 6,26006 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

 

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 sampel. 

Variabel independen CAR memiliki nilai minimum sebesar 10,25, 

nilai maksimum sebesar 55,58, nilai rata-rata sebesar 18,4493 

dengan nilai standar deviasi sebesar 6,26006. 

b. Analisis Deskriprif Variabel Biaya Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tabel 4.3. 

Analisis Descriptive Variabel BOPO 

 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

96 54.13 100.46 83.0561 10.95517 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

 

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa BOPO memiliki 

nilai minimum sebesar 54,13, nilai maksimum sebesar 100,46, nilai 
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rata-rata sebesar 83,0561 dengan nilai standar deviasi sebesar 

10,95517. 

c. Analisis Deskriptif Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Tabel 4.4. 

   Analisis Descriptive Variabel LDR 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

96 52.39 109.08 84.7528 11.02405 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

 

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa LDR memiliki 

nilai minimum sebesar 52,39, nilai maksimum sebesar 109,08, nilai 

rata-rata sebesar 84,7528, dengan nilai standar deviasi sebesar 

11,02405. 

d. Analisis Deskriptif Variabel Net Interest Margin (NIM) 

Tabel 4.5. 

Analisis Descriptive Variabel NIM 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

96 3.50 10.10 5.6697 1.40827 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

 

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa NIM memiliki 

nilai minimum sebesar 3,50, nilai maksimum sebesar 10,10, nilai 

rata-rata sebesar 5,6697 dengan nilai standar deviasi sebesar 

1,40827. 
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e. Analisis Deskriptif Variabel Non Performing Loan (NPL) 

Tabel 4.6. 

Analisis Descriptive Variabel NPL 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

96 0.17 4.29 1.5102 0.97455 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

 

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa NPL memiliki 

nilai minimum sebesar 0,17, nilai maksimum sebesar 4,29, nilai 

rata-rata sebesar 1,5102 dengan nilai standar deviasi sebesar 

0,97455. 

f. Analisis Deskriptif Variabel Return On Asset (ROA) 

Tabel 4.7. 

Analisis Descriptive Variabel ROA 

Jumlah 

Data 

Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

96 0.01 5.42 1.9056 1.24170 

  Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 3. 

  

 Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa Variabel 

dependen yaitu Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 5,42, nilai rata-rata sebesar 

1,9056 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,24170. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Menurut 

Rahmawati dkk (2014) pada bukunya statistika teori dan praktik 
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menyebutkan bahwa pada regresi linier berganda terdapat lebih dari 

satu variabel bebas. Pada penelitian ini variabel bebas yang diuji yaitu 

CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap variabel terikat yaitu ROA. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat dalam tabel 4.8. berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B 

(Constant) 6.739 

CAR .306 

BOPO -2.877 

LDR .903 

NIM .852 

NPL -.105 

       Sumber : Hasil pengolahan data lampiran 8. 

  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka 

dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut : 

ROA= 6,739 + 0,306 CAR –2,877 BOPO + 0, 903 LDR + 0,852 

NIM – 0,105 NPL 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas, 

maka dapat dianalisis sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 6,739. Hal ini berarti 

bahwa jika variabel-variabel independen tidak ada atau memiliki nilai 

sama dengan nol (0, maka besarnya ROA yang terjadi adalah sebesar 

6,739. 
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b. Nilai koefisien regresi variabel CAR sebesar 0,306 hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan satu satuan CAR akan mengakibatkan 

peningkatan ROA sebesar 0,306. 

c. Nilai koefisien regresi variabel BOPO sebesar -2,877 hal ini 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan BOPO akan 

mengakibatkan penurunan ROA sebesar -2,877. 

d. Nilai koefisien regresi variabel LDR sebesar 0,903 hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan satu satuan LDR akan mengakibatkan 

peningkatan ROA sebesar 0,903. 

e. Nilai koefisien regresi variabel NIM sebesar 0,852 hal ini menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan satu satuan NIM akan mengakibatkan 

peningkatan ROA sebesar 0,852. 

f. Nilai koefisien regresi variabel NPL sebesar -0,105 hal ini 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan NPL akan 

mengakibatkan penurunan ROA sebesar -0,105. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam model persamaan 

penelitian meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, Dependent Variable, Independent Variable 
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atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak 

(Rahmawati dkk, 2014). Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), hasil 

uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.267 

                Sumber: Hasil pengolahan data lampiran 4. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa hasil uji normalitas 

menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α yaitu 0,267 > 

0,05 yang berarti bahwa residual berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model 

regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF) (Ghozali, 2011). Hasil uji multikolonieritas dapat 

dilihat pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

CAR .695 1.439 Tidak terjadi 

multikolonieritas 

BOPO .480 2.084 Tidak terjadi 

multikolonieritas 

LDR .831 1.204 Tidak terjadi 

multikolonieritas 

NIM .457 2.186 Tidak terjadi 

multikolonieritas 

NPL .974 1.026 Tidak terjadi 

multikolonieritas 

  Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 5. 

 

 Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan Variance Inflation Factor 

(VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antara semua variabel bebas yang terdapat pada 

penelitian. Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui masing-masing nilai 

tolerance dan VIF sebagai berikut : 

1) Nilai tolerance untuk variabel CAR sebesar 0,695 > 0,10 dengan 

nilai VIF sebesar 1,439 < 10, maka variable CAR dapat dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

2) Nilai tolerance untuk variabel BOPO sebesar 0,480 > 0,10 dengan 

nilai VIF sebesar 2,084 < 10, maka variable BOPO dapat 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

3) Nilai tolerance untuk variabel LDR sebesar 0,831 > 0,10 dengan 

nilai VIF sebesar 1,204 < 10, maka variable LDR dapat dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolonieritas. 
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4) Nilai tolerance untuk variabel NIM sebesar 0,457 > 0,10 dengan 

nilai VIF sebesar 2,185 < 10, maka variable NIM dapat dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

5) Nilai tolerance untuk variabel NPL sebesar 0,974 > 0,10 dengan 

nilai VIF sebesar 1,026 < 10, maka variable NPL dapat dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Dalam 

penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan uji Gletser dengan 

meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen 

(CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL). Jika nilai signifikansi antara 

variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0.05 maka 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hail Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

CAR .057 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

BOPO .817 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LDR .850 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

NIM .611 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

NPL .595 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

       Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 6. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa hasil 

perhitungan masing-masing variabel independen CAR sebesar 0,57, 
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BOPO sebesar 0,817, LDR sebesar 0,850, NIM sebesar 0,611, dan 

variabel NPL sebesar 0,595. Artinya, dari kelima variabel independen 

diatas nilai sig variabel independen > 0,05 sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

pengujian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

Durbin-Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson dapat dilihat 

pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .783
a
 .613 .591 .60824 1.784 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 7. 

 

Dari hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin 

Watson menunjukkan nilai DW yang diperoleh adalah sebesar 1,784.  

Nilai tabel du untuk k = 5 dan data sebanyak 96 diperoleh sebesar 

1,7785. Dengan demikian nilai DW = 1,784 lebih besar dari batas atas 

(du) 1,7785 dan kurang dari 4-du = 2,2215. Berdasarkan hasil 

perbandingan nilai Durbin Watson tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada penelitian yang digunakan tidak terdapat autokorelasi. 
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2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .783
a
 .613 .591 .60824 1.784 

Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 7. 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa 

hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,591. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu CAR, 

BOPO, LDR, NIM, dan NPL terhadap variabel dependen yaitu ROA 

adalah sebesar 59,1% sedangkan sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi 

oleh faktor atau variabel lain. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat 

(Ghozali, 2011). Hasil dari uji signifikansi simultan (Uji Statistik F) dapat 

dilihat pada tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 52.673 5 10.535 28.475 .000
b
 

Residual 33.296 90 .370   

Total 85.969 95    

Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 8. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.14 tampak bahwa 

nilai F hitung sebesar 28,475 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL 

berpengaruh simultan terhadap ROA. 

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil dari uji 

signifikan parameter individual (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 

4.15. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statisti t) 

Variabel B Sig. Keterangan 

(Constant) 6.739   

CAR 0.306 .072 Tidak Signifikan 

BOPO -2.877 .000 Negatif Signifikan 

LDR 0.903 .023 Positif Signifikan 

NIM 0.852 .020 Positif Signifikan 

NPL -0.105 .148 Tidak Signifikan 

     Sumber: Hasil Pengolahan Data lampiran 8. 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat α = 0,05 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 
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a) Pengujian Hipotesis pertama (H1) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

CAR terhadap ROA yang dilakukan dengan pengujian statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel CAR diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,072 > 0,05 dan koefisien β sebesar 0,306 dengan 

arah positif. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel CAR tidak 

berpengaruh terhadap ROA, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

(H1) ditolak. 

b) Pengujian Hipotesis kedua (H2) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

BOPO terhadap ROA yang dilakukan dengan pengujian statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel BOPO diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 > 0,05 dan koefisien β sebesar -2,877 dengan 

arah negatif. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel BOPO 

berpengaruh terhadap ROA dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) 

diterima. 

c) Pengujian Hipotesis ke tiga (H3) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

LDR terhadap ROA yang dilakukan dengan pengujian statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel LDR diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,023 > 0,05 dan koefisien β sebesar 0,903 dengan 

arah positif. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel LDR 
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berpengaruh terhadap ROA dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) 

diterima. 

d) Pengujian Hipotesis ke empat (H4) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

NIM terhadap ROA yang dilakukan dengan pengujian statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel NIM diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,020 > 0,05 dan koefisien β sebesar 0,852 dengan 

arah positif. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel NIM 

berpengaruh terhadap ROA dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) 

diterima. 

e) Pengujian Hipotesis ke lima (H5) 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh 

NPL terhadap ROA yang dilakukan dengan pengujian statistik. 

Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel NPL diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,148 > 0,05 dan koefisien β sebesar -0,105 dengan 

arah negatif. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa variabel NPL tidak 

berpengaruh terhadap ROA dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 (H5) 

ditolak. 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1.  Pengaruh Capital Adequecy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

CAR memiliki koefisien β sebesar 0,306 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,072> 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa CAR 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Bank Indonesia 

mempunyai peraturan mengenai penetapan untuk standar rasio CAR 

minimal adalah sebesar 8%. Pada tabel deskripsi dapat diketahui bahwa 

rata-rata CAR perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari tahun 

2012-2015 adalah sebesar 18,44% , yang artinya besarnya CAR yang 

dimiliki perusahaan perbankan tersebut lebih besar dari standar yang 

ditetapkan. Maka meskipun CAR turun tidak akan terlalu berdampak 

pada profitabilitas bank. 

Hasil penilitian ini konsisten dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Putri (2015) dan Lukitasari (2015) yang menyatakan 

bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

2. Pengaruh Biaya Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset (ROA) 

BOPO memiliki koefisien β sebesar -2,877 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hasil 

tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bank sangat dipengaruhi 

oleh efisiensi operasional perusahaan. Maka untuk meningkatkan 

profitabilitasnya diperlukan efisiensi biaya, khususnya biaya 

operasional bank (Purwoko, 2013). 

Bank dikatakan akan semakin efisien ketika tingkat BOPO yang 

dimiliki semakin kecil. BOPO yang kecil menunjukkan bahwa biaya 

operasional bank lebih kecil dari pendapatan operasionalnya, sehingga 
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hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam 

menjalankan aktivitas operasionalnya. Dengan pihak manajemen 

mampu menekan biaya operasional maka mampu meningkatkan laba 

yang dihasilkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Purwoko (2013) dan Lukitasari (2015) yang menyatakan 

bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. 

3. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

LDR memiliki koefisien β sebesar 0,903 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,023< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa apabila bank mampu memberikan pembiayaan 

yang bersumber dari dana pihak ketiga tinggi (bank mampu 

menyalurkan kreditnya secara efektif), maka laba (ROA) yang 

diperoleh juga akan meningkat. Apabila bank tidak mampu 

menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak, maka akan 

menyebabkan bank tersebut rugi. Sehingga semakin tinggi LDR maka 

laba (ROA) juga akan semakin meningkat. 

Hasil ini mendukung teori yang dikemukakan (Hadad, 2004 

dalam Widati 2012) yang menyatakan bahwa return on asset yang 

tinggi menunjukkan bank telah menyalurkan kredit dan memperoleh 

pendapatan, sehingga diperkirakan return on asset, jumlah kredit dan 

dana yang dihimpun bank saling berpengaruh. Dengan adanya laba 
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yang tinggi mengindikasikan bahwa profitabilitas bank tersebut baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Lukitasari (2015) dan Widati (2012) yang menyatakan bahwa LDR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

4. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

NIM memiliki koefisien β sebesar 0,852 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,020 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi NIM maka semakin efektif pula bank dalam 

penempatan aktiva produktif yang ditempatkan dalam bentuk kredit. 

Aktiva produktif adalah aktiva yang mampu menghasilkan pendapatan, 

ketika pendapatan bank yang diperoleh tinggi tentunya juga akan 

berpengaruh terhadap profitabilitas yang diperoleh. Dengan NIM yang 

semakin besar maka akan semakin besar pula ROA yang diperoleh 

bank, yang berarti profitabilitas bank juga semakin meningkat (Dayu, 

2015). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Purwoko (2013) dan Dayu (2015) yang menyatakan 

bahwa NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 
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5. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset 

(ROA) 

NPL memiliki koefisien β sebesar -0,105 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,148> 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan 

tabel deskriptif statistik, nilai rata-rata NPL sebesar 1,5% menunjukkan 

bahwa secara umum perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

selama periode 2012-2015 memiliki NPL dibawah standar maksimum 

dari nilai yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5% maka 

dimungkinkan bahwa laba bank masih akan dapat meningkat walaupun 

NPL naik. Kondisi ini dapat diartikan bahwa walaupun nilai NPL 

semakin tinggi, tetapi hal tersebut belum terntu akan memberikan 

dampak yang buruk bagi profitabilitas yang diterima bagi perusahaan. 

Hal itu disebabkan nilai Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif (PPAP) masih dapat menutupi kredit bermasalah. Laba 

perbankan masih dapat meningkat dengan NPL yang tinggi karena bank 

masih dapat memperoleh sumber laba tidak hanya dari bunga tetapi 

juga dari sumber laba lain, seperti surat-surat berharga, penempatan 

dana pada bank lain, dan penyertaan modal bank pada lembaga 

keuangan yang bukan bentuk bank atau perusahaan lain (fee based 

income) yang juga memberikan pengaruh yang relatif tinggi terhadap 

tingkat ROA (Sudarno, 2017). 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lukitasari (2015) dan Sudarno (2017) yang menyatakan 

bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 


