
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah perusahaan 

perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Bank 

umum Konvensional merupakan merupakan bank yang melaksanakan usaha 

secara konvensional yang memiliki kegiatan memberikan jasa dan pelayanan 

dalam lalu lintas pembayaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian melainkan dari pihak lain yang dapat diunduh berupa 

Annual Report yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan perbankan dan 

terdapat pada situs Indonesia Stock Exchange. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling dengan tujuan agar mendapatkan 

sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan representatif. Sesuai 

dengan teknik purposive sampling. 

Jumlah perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2012 hingga 2016 sejumlah 42 perusahaan. 

Adapun beberapa kriteria penentuan sampel seperti pertama, perusahaan 

perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. Kedua, perusahaan perbankan yang mencantumkan variabel 

Capital Adequasy Ratio, Non-Performing Loan, Return on Assets dan Loan to 

Deposit Ratio pada periode 2012-2016. Ketiga, Perusahaan perbankan yang 

memperoleh laba pada periode 2012-2016 sejumlah 29 Perusahaan.  



 
 

Data perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian sejumlah 29 

perusahaan perbankan dan setiap perusahaan memiliki tiga variabel yang 

digunakan untuk dijadikan penelitian sejumlah 145 data. Pada tabel 4.1 

ditunjukkan penyajian prosedur pemilihan sampel berdasarkan metode 

purposive sampling sperti: 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan perbankan 

Listed di Bursa Efek 

Indonesia 

42 

Perusahaan dengan 

Laporan Keuangan 

mencantumkan variabel, 

CAR, ROA NPL dan Loan 

to Deposit Ratio 

38 

Perusahaan perbankan 

yang memperoleh laba 

29 

Objek (perusahaan) 

Terpilih 

29 x 5 

Jumlah data selama 5 tahun 145 

Sumber: Lampiran 1 

 

B. Hasil Uji Kualitas Data 

1. Analisis Satistik Deskriptif 

Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Deskripsi variabel penelitian 

ini meliputi nilai maksimum. nilai minimum. rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas bersifat kuantitatif 

yaitu. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL) serta 

Return on Assets (ROA) sedangkan variabel dependen menggunakan 



 
 

variabel Loan to Deposit Ratio. Untuk menggambarkan informasi secara 

jelas mengenai data variabel maka diperlukan tabel statistik deskriptif 

seperti tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Data Deskriptif 

 

 CAR LDR NPL ROA 

Mean 0,194040 0,840365 0,021557 0,018970 

Maximum 0,555800 1,104500 0,047700 0,054200 

Minimum 0,104400 0,523900 0,000800 0,001500 

Std. Dev 0,058531 0,105442 0,011417 0,011591 

Sumber: Lampiran 2 

 

Berdasarkan uji tabel uji deskritif pada tabel 4.2 dapat dijelaskan 

statistik desktiptif data penelitian sebagai berikut: 

a. Variabel Capital Aedquasy Ratio (CAR) yang merupakan rasio 

kecukupan modal bank dimana modal dibadi dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risko (ATMR). Berdasarkan hasil uji deskriptif nilai minimum 

CAR sebesar 0,104400 (10,4%) yang dimiliki oleh Bank Mayapada dan 

bernilai maksimum sebesar 0,555800 (55,6%) yang dimiliki bank Dinar. 

Nilai rata-rata sebesar 0,194040 (19,4%) serta standar deviasi sebesar 

0,058531 dari 29 perusahaan pada periode 2012-2016. Posisi CAR dari 

29 subjek penelitian memenuhi kriteria yang disyaratkan Otoritas Jasa 

Keuangan minimal sebesar 8%. 

b. Variabel Loan to Deposit Ratio merupakan salah satu fungsi utama dari 

kegiatan operasional perusahaan perbankan dalam memperoleh 

keuntungan. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai minimum 

kredit sebesar 0,523900 (52,4%) yang dimiliki oleh bank Mega dan 



 
 

bernilai maksimum sebesar 1,104500 (110,4%) yang dimiliki Bank 

Woori Saudara. Nilai rata-rata sebesar 0,840365 serta standar deviasi 

sebesar 0,105442 dari 29 perusahaan pada periode 2012-2016.  

c. Variabel Non-Performing Loan (NPL) yang merupakan rasio risiko 

kredit dimana total kredit bermasalah terhadap kredit yang disalurkan 

yang disajikan dalam persentase. Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif. nilai NPL minimum sebesar 0,0008 (0.08%) yang dimiliki 

oleh bank Agris dan bernilai maksimum sebesar 0,047700 (4,7%) yang 

dimiliki oleh bank Jatim dengan nilai rata-rata sebesar 0,021557 serta 

standar deviasi sebesar 0,011417 dari 29 perusahaan pada periode 2012-

2016. Posisi NPL dari 29 subjek penelitian memenuhi kriteria yang 

disyaratkan Bank Indonesia dibawah 5%. 

d. Variabel Return on Assets (ROA) yang merupakan rasio untuk mengukur 

profitabilitas bank yang dihitung dari laba sebelum pajak terhadpa rata-

rata total aset. Berdsarkan hasil uji statistik deskriptif nilai ROA 

minimum sebesar 0, 001500 yang dimiliki oleh bank Agris dan bernilai 

maksimum sebesar 0,054200 yang dimiliki bank Mestika dengan nilai 

rata-rata sebesar 0,018970 serta standar deviasi sebesar 0,011591 dari 29 

perusahaan pada periode 2012-2016. Posisi ROA dari 29 subjek 

penelitian memenuhi kriteria bernilai positif dan perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 

 

 



 
 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diperlukan dalam melakukan analisis regresi. Uji asumsi 

klasik bertujuan untuk menguji baik atau tidaknya model regresi yang 

digunakan. Data yang dikategorikan baik yaitu data yang memenuhi asumsi 

klasik seperti data yang berdistribusi normal. tidak terjadi multikolinearitas. 

autokorelasi dan hetroskedastisitas. Uji Asumsi Klasik yang digunakan 

terdiri dari tiga pengujian. yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, dependen variable, independent variable atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik dapat dinilai berdasarkan distribusi data yang normal. Hasil uji 

normalitas diperoleh sesuai dengan tabel 4.3 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,126 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Lampiran 3 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

pada model penelitian ini memiliki distribus data yang normal. Hal ini 

ditunjukkan berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,126 diatas 0,05 

yang berarti memiliki distribusi data yang normal. Pengujian ini 



 
 

menggunakan aplikasi SPSS 16 dengan menggunakan nilai 

Kolmogorov dan spironov dalam memperoleh signifikansi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas pada suatu 

regresi (Ghozali. 2011: 105). Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas pada model regresi dalam penelitain dapat dilihat dari 

nilai Variance Inflation Factor (VIF).  Suatu model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dengan 

variabel terikat. Hasil uji Multikolinearitas disajikan pada tabel 4.4 

berikut: 

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolinearitas 

 

Variable Centered 

VIF 

C NA 

CAR 1,141550 

NPL 1,003803 

ROA 1,138776 

Sumber: Lampiran 4 
 

Pada tabel menunjukkan bahwa nilai centered VIF antar variabel 

Independen (DPK. CAR. ROA. NPL) secara keseluruhan menujukkan 

nilai kurang dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas 

membuktikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel 

bebas di dalam model regresi. 

 



 
 

c.  Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan 

kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang sebelumnya dalam model 

regresi linear. Untuk mendeteksi adanya masalah dalam penelitian ini 

maka menggunakan nilai Durbin-Watson (DW). 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

    Durbin-Watson stat 2,130827 

Sumber: Lampiran 5 

 

Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan diperoleh Durbin 

Watson sebesar 2,130827 dengan dL=1,6866 dan dU=1,7710. 

Perhitungan hasil uji autokorelasi sebagai berikut,  

4-dU = 4-1,7710=2,229 

Dw = 2,130827 

dU = 1,7710 

Perhitungan 1,7710 < 2,130827 < 2,2229, Nilai d hitung berdasarkan 

kriteria dU<d<4-dU maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskesdastisitas merupakan uji untuk mengetahui 

residual dari model penelitian yang konstan atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah model yang bebas dari gejala heteroskesdastisitas. 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heteroskesdastisitas yaitu 



 
 

dengan menggunakan uji Harvey.  Hasil dari uji heteroskesdastisitas 

terdapat pada tabel 4.6 seperti: 

 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Harvey 

F-statistic 1,711961         Prob. F(3,141) 0,1673 

Obs*R-squared 5,095964 Prob. Chi-Square (3) 0,1649 

Sumber: Lampiran 6 

 

 

Hasil heteroskedastisitas dapat disajikan pada tabel dapat 

diketahui bahwa nilai F-Statistic sebesar 1,711961 dengan probabilitas 

sebesar 0,1673 yang telah memenuhi persyaratan diatas 0,05 yang 

berarti tidak terdapat heteroskesdastisitas dalam model. 

 

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda  

 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel  Coefficient t-Statistic Prob 

C 0,327519 12,33828 0,0000 

CAR 0,745690 3,940284 0,0001 

NPL 1,030025 1,017294 0,3108 

ROA 6,673888 6,090034 0,0000 

Sumber: Lampiran 7 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel pengujian regresi liniear berganda 

maka dapat disusun suatu persamaan seperti: 



 
 

Y= 0,327519 + 0,745690 X1 + 1,030025 X2 – 6,673888 X3 + e 

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Besarnya konstanta 0,3275191 memiliki makna apabila nilai konstanta 

dari CAR, NPL dan ROA tidak ada atau sama dengan nol maka besarnya 

nilai Loan to Deposit Ratio sebesar 0,327519. 

b. Variabel Capital Adequasy Ratio (CAR) memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0,745690 dengan arah koefisien positif. Berdasarkan hasil dari 

uji linear berganda menunjukkan bahwa peningkatan nilai CAR sebesar 

satu persen maka akan diikuti dengan perkembangan Loan to Deposit 

Ratio sebesar 0,745690 dengan asumsi variabel independen lain 

dianggap konstan. 

c. Besarnya koefisien Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,030025 

dengan arah koefisien negatif. Besarnya nilai koefisien NPL 

menggambarkan jika kenaikan satu persen maka akan berpengaruh 

positif terhadap Loan to Deposit Ratio sebesar 1,030025 dengan asumsi 

variabel independen yang lain dianggap konstan. 

d. Besarnya koefisen Return on Assets (ROA) sebesar 6,673888 dengan 

arah koefisien positif.  Hal ini menggambarkan bahwa kenaikan tingkat 

ROA satu persen maka akan berpengaruh terhadap Loan to deposit ratio 

sebesar yaitu 6,673888 dengan asumsi variabel independen lain 

dianggap konstan. 

 

 



 
 

2.  Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu Capital 

Adequasy Ratio, Non-Performing Loan dan Return on Assets secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Loan to Deposit Ratio. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi Eviews8 maka diperoleh 

hasil sesuai dengan tabel 4.7 berikut:  

 

Tabel 4.8 

Uji F 

 

Prob(F-statistic) 0,000000 

Sumber: Lampiran 8 

 

Hasil uji statistik F pada tabel 4.7 secara keseluruhan (simultan) diketahui 

bahwa nilai probalilitas (F-statistik) sebesar 0,0000 kurang dari a = 0,05 

(level of significance). Berdasarakan hasil tersebut diketahui bahwa secara 

bersama-sama perubahan semua variabel independen yaitu capital 

Adequasy Ratio, Non-Performing Loan dan Return on Assets dalam model 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan nilai variabel 

dependen yaitu Loan to Deposit Ratio perbankan konvensional di Indonesia. 

 

3. Uji t (Parsial) 

Analisis regresi merupakan studi mengenai hubungan antara 

variabel tak bebas dan satu atau beberapa variabel tak bebas (Gujarati. 

2009). Pada penelitian ini di dalam analisis regresi menggunakan variabel 

bebas yaitu Capital Adequasy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), 



 
 

dan Return on Assets (ROA) terhadap variabel terikat yaitu Loan to Deposit 

Ratio. Analisis regresi menunjukkan hasil sesuai dengan tabel yaitu:  

 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Hipotesis Uji-t 

 

Variabel  Coefficient t-Statistic Prob Keterangan 

C 0,327519 12,33828 0,0000  

CAR 0,745690 3,940284 0,0001 Signifikan 

NPL 1,030025 1,017294 0,3108 Tidak 

Signifikan 

ROA 6,673888 6,090034 0,0000 Signifikan 

Sumber: Lampiran 9 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 maka dapat diinterpretasikan beberapa 

hal antara lain:  

a. H1: CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit 

Ratio pada bank umum konvensional di Indonesia. Hipotesis mengenai 

variabel CAR sebagai variabel dependen menunjukkan koefisien hasil 

Uji-t dari CAR menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,0001 di 

bawah 0,05 (<5%). Berdasarkan hasil nilai signifikansi maka dapat 

disimpulkan bahwa Capital adequacy ratio (CAR) mempengaruhi Loan 

to Deposit Ratio secara positif dan signifikan sesuia dengan hipotesis 

yang diusulkan.  

b. H2: Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan. Pengujian 

variabel Non-performing loan (NPL) memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,3108 diatas tingkat signifikasni yang ditentukan sebesar 5%. 

Berdasarakan nilai sigifikasni diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa 



 
 

variabel Non-performing loan tidak signifikan dengan arah poisitif 

terhadap Loan to Deposit Ratio perbankan di Indonesia.  

c. H3: Return on Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loan to Deposit Ratio. Pengujian variabel Return on Assets (ROA) 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0000 (0%) dibawah tingkat 

signifikansi yang ditentukan sebesar 5%. Berdasarakan nilai sigifikansi 

dibawah 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on assets 

(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit 

Ratio perbankan di Indonesia.  

  



 
 

5. Uji R2 

 

Koefisiensi determinasi R2 merupakan ukuran untuk mengetahui 

keseseuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen pada suatu regresi. Berdasarkan hasil uji R2 diperoleh 

hasil yang disajikan pada tabel 4.11 seperti: 

Tabel 4.10 

Uji Determinan R2 

 

R-squared 0,362777 

Adjusted R-squared 0,349219 

Sumber: Lampiran 10 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa uji R2 bernilai sebesar 

0,349219 = 34,9%.  Hasil Uji determinan R2 yang diperoleh yang memiliki 

arti bahwa kontribusi dari variabel bebas yaitu Capital Adequasy Ratio, 

Non-Performing Loan dan Return on Assets mempengaruhi variabel Loan 

to Deposit Ratio sebesar 34,9% dan sisanya merupakan pengaruh dari 

variabel lain yang tidak termasuk ke dalam model penelitian.  

 

D. Pembahasan  

1. Capital Adequasy Ratio terhadap Loan to Deposit Ratio 

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan variabel Capital Adequasy 

Ratio (CAR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0000 di bawah 0.05 

(<5%). Berdasarkan hasil nilai signifikansi maka dapat disimpulkan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) mempengaruhi Loan to Deposit Ratio 

dengan arah positif dan signifikan sesuai dengan hipotesis yang diusulkan.   



 
 

Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Meydianawati (2007). Desi Arisandi (2008). Himaniar Triasdini (2010). 

dan Rangga Bagus Subegti (2010). Penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya menujukkan bahwa Capital Adequasy Ratio (CAR) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio 

perbankan. Hal ini didasari dengan argumen penelitian sebelumnya bahwa 

semakin tinggi rasio kecukupan modal atau rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR) perbankan maka kredit yang akan disalurkan semakin tinggi 

sehingga rasio Loan to Deposit Ratio Tinggi. Semakin tinggi rasio 

kecukupan modal yang berhasil dihimpun oleh bank mampu memberikan 

tambahan modal bagi bank umum dalam menyalurkan kreditnya. Di sisi lain 

apabila rasio kecukupan modal tinggi maka akan meningkatkan 

kepercayaan diri untuk menyalurkan kredit dan dapat mengurangi risiko 

terjadinya kredit macet. Semakin besar nilai CAR mencerminkan 

perusahaan semakin baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kredit 

bermasalah. Tingginya rasio CAR perbankan akan mempermudah 

perusahaan dalam memilih untuk menjalankan operasional dalam bentuk 

penyaluran kredit ataupun investasi perusahaan.  

2. Non-Performing Loan terhadap Loan to Deposit Ratio 

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan variabel Non-Performing Loan 

(NPL) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,3108 di atas 0,05 (>5%) yang 

berarti hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan hasil signifikansi diatas 5% 



 
 

yang berarti variabel Non-Performing Loan tidak berpengaruh dan memiliki 

arah positif terhadap Loan to Deposit Ratio.  

Hasil penelitian ini didiukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rangga (2010), Oktaviani (2012), Ni Wayan (2014). Rasio NPL berbanding 

searah dengan rasio LDR dimana besarnya kredit yang disalurkan oleh 

perbankan akan menimbulkan risiko kredit yang tinggi. Besarnya rasio NPL 

tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR dikarenakan rasio NPL 

diketahui setelah kredit disalurkan. Dengan adanya peraturan yang 

mengatur bahwa besarnya tingkat NPL dibatasi sebesar 5% oleh pemerintah 

sehingga Bank konvensional yang listed di BEI berusaha untuk menghindari 

terjadinya kredit macet. Disisi lain adanya implicit guarante atau terdapat 

jaminan mengenai risiko kredit oleh Lembaga Penjamin Simpanan serta 

rasio kecukupan modal yang memadai oleh perusahaan perbankan dapat 

mengantisipasi meningkatnya risiko terjadinya kredit macet.  

3. Return on Assets terhadap Loan to Deposit Ratio 

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan variabel Return on Assets 

(ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 dibawah 0,05 (>5%) yang 

berarti hipotesis ketiga diterima sesuai dengan usulan. Berdasarkan nilai 

signifikansi diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel Return on 

Assets berpengaruh dan memiliki arah positif terhadap Loan to Deposit 

Ratio.  

Rasio ROA merupakan faktor internal yang menunjukkan profitabilitas 

suatu perusahaan. Pendapatan utama perbankan diperoleh dari aktiva berupa 



 
 

dana yang disalurkan bank dalam bentuk kredit. Semakin tinggi ROA 

menunjukkan bahwa penggunaan aktiva perusahaan dikelola secara optimal 

dalam memperoleh pendapatan dan terhindar dari non-performing assets. 

Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva 

produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. 

Hasil penelitian ini didiukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dias (2010), Mira Dkk (2013) Naik turunnya rasio ROA mempengaruhi 

ukuran Loan to Deposit Ratio.  Argumen yang mendukung penelitian ini 

yaitu apabila perusahaan perbankan memperoleh keuntungan dari kegiatan 

operasional perusahaan   berupa laba. Apabila laba tersebut tertahan maka 

dapat digunakan untuk membayarkan dividen terhadap pemegang saham 

ataupun dapat digunakan untuk menambah modal yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan kredit pada periode berikutnya. Dana pada bagian 

modal pada persamaan keuangan memiliki bentuk kas dimana dana tersebut 

dapat digunakan kembali sebagai dana operasional perbankan.  Disisi lain 

rasio ROA memperkuat struktur modal bank karena rasio ini merupakan 

salah satu unsur berupa cadangan umum apabila disetujui oleh RUPS.  


