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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH CAR, NPL, NIM, BOPO DAN LDR TERHADAP 

PERTUMBUHAN LABA PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 20007-2009 

 

 

Oleh: 

Sari Tri Rahmawati 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Siti Aisjah, SE., MS 

 

 

Kata kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net 

Interest Margin (NIM), BOPO, Loan to Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan laba, 

Analisis regresi linear berganda. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio 

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

Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap pertumbuhan laba pada perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. Populasi dari penelitian ini 

adalah semua perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Setelah 

melewati tahap purposive sample, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 

23 bank. CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR merupakan variabel independen 

sedangkan pertumbuhan laba merupakan variabel dependen. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda 

dan pengujian hipotesis menggunakan alat bantu program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio 

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

Loan Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama berpengaruh signifkan terhadap 

variabel pertumbuhan laba. Sedangkan secara parsial, menunjukkan bahwa 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), dan Loan 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Non 

Performing Loan (NPL) dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan nilai adjusted R
2
 59% dan sisanya sebesar 41% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

 
 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam dunia modern sekarang peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Semua sektor yang berhubungan 

dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena 

itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia 

perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun 

lembaga, baik sosial atau perusahaan. (Kasmir , 2008 : 2) Begitu pentingnya dunia 

perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk 

menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak 

salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya 

dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk 

menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan 

investasi dan jasa keuangan lainnya. 

 Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

memiliki peranan penting dalam perekonomian. Bank juga mempunyai peran 

sebagai pelaksana kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, 

sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat maka akan 

mendorong perekonomian negara. Sehat atau tidaknya suatu bank tidak terlepas 



dari kinerja bank itu sendiri (Kasmir, 2008 : 4). Landasan kegiatan usaha bank 

adalah kepercayaan dari nasabah, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam 

operasinya lebih banyak menggunakan dana dari masyarakat dibanding dengan 

modal sendiri dari pemilik atau pemegang saham, oleh karena itu pengelola bank 

dalam melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara 

pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, 

serta pemenuhan modal yang memadai, dengan kondisi yang demikian maka 

kinerja keuangan bank dapat dikatakan baik (Teguh, 2007). 

 Alasan dipilihnya perusahaan perbankan sebagai objek penelitian adalah 

bahwa perbankan merupakan cerminan dari kepercayaan investor kepada 

stabilitas makro dan sistem perbankan di suatu negara. Meningkatnya harga saham 

perbankan di Indonesia menunjukkan harapan besar investor kepada berlanjutnya 

pertumbuhan kredit dan stabilitas ekonomi makro negara ini. Gejolak ekonomi yang 

selalu mengalami perubahan telah mempengaruhi kegiatan dan kinerja keuangan, 

baik perusahaan kecil maupun besar. Oleh karena itu perusahaan harus 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia seefisien dan seefektif mungkin 

sehingga lebih berguna dan dapat mempertahankan atau meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Kondisi ekonomi membawa dampak pada menurunnya jumlah 

bank yang beroperasi, bahkan banyak yang masih beroperasi juga menurun 

kinerjanya, sehingga perlu tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dan 

menyehatkan bank umum. Disamping tindakan atau kebijakan yang ditempuh 

oleh Bank Indonesia, juga diharapkan adanya kemajuan kinerja bank termasuk 

didalamnya peningkatan perolehan profitabilitas (Wilopo, 2000). 



 Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian perusahaan adalah 

laporan keuangan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan 

dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian 

kinerja perusahaan. Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan salah satu alat 

untuk memperkirakan atau mengetahui kinerja perusahaan. Apabila kinerja 

perusahaan publik meningkat nilai perusahaan akan semakin tinggi. Analisis rasio 

keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang tujuan utamanya adalah 

memberi suatu indikasi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Dengan 

analisa rasio keuangan ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan di 

bidang keuangan. Analisa rasio keuangan dapat juga dipakai sebagai sistem 

peringatan awal (early warning system) terhadap kemunduran kondisi keuangan 

perusahaan (Husnan, 2003 : 44). 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi 

yang disajikan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-informasi yang 

disajikan didalamnya dapat membantu berbagai pihak (intern maupun ekstern) 

dalam mengambil keputusan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2000: 30) tujuan pelaporan keuangan 

adalah bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk investor, kreditur, dan pemakai lainnya, saat ini maupun potensial (masa 

mendatang), untuk pembuatan keputusan investasi, kredit dan investasi semacam 

lainnya. Sehingga informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktik bisnis. 

Untuk itu laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan 

hasil-hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar.  



 Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 

pemerintah maupun swasta serta para pemakai laporan keuangan lainnya untuk 

menilai kondisi keuangan perbankan. Informasi yang tersaji dalam laporan 

keuangan merupakan aspek penting dalam menilai kinerja perusahaan. Pentingnya 

laporan keuangan sebagai informasi dalam menilai kinerja perusahaan, 

mensyaratkan laporan keuangan harus mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya pada kurun waktu tertentu. Untuk menilai kinerja perbankan 

umumnya menggunakan beberapa aspek penilaian yaitu capital, assets quality, 

management, earning, liquidity. Aspek Permodalan (Capital) meliputi rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

suatu bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko dan sekaligus 

termasuk dalam rasio solvabilitas (kecukupan modal). Aspek Kualitas Aset 

(Assets Quality) meliputi rasio Non Performing Loan (NPL) yang mengukur 

kualitas produktif bermasalah dengan aktiva produktif. Aspek Rentabilitas 

(Earning) meliputi Net Interest Margin (NIM) yang mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih dan BOPO yang mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Kemudian aspek Likuiditas (Liquidity) meliputi Loan to Deposit Ratio (LDR) 

yang mengukur rasio kredit terhadap dana pihak ketiga dan sekaligus termasuk 

dalam rasio likuiditas (Prasetyo, 2006). 

 Kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan diantaranya adalah untuk 

menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Penyajian 



informasi laba merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Informasi  

mengenai laba yang dicapai oleh perusahaan tersebut dapat diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. Informasi yang tersaji dalam laporan 

keuangan merupakan aspek penting dalam menilai kinerja perusahaan. Merujuk 

pada pendapat Hanafi dan Halim (2000:30) serta pernyataan dalam SFAC maka 

informasi akuntansi seperti yang tercantum dalam pelaporan keuangan dapat 

digunakan oleh investor maupun kreditur sekarang dan potensial dalam 

memprediksi penerimaan dari deviden dan bunga di masa yang akan datang. 

Besarnya deviden yang akan diterima investor tergantung dari besarnya laba yang 

akan diterima perusahaan pada masa yang akan datang, karena deviden 

merupakan bagian keuntungan (laba) perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Maka dari itu, prediksi pertumbuhan laba menjadi sangat 

penting bagi seorang investor.   

Laba merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki 

berbagai kegunaan. Laba pada umumnya dipakai sebagai suatu dasar pengambilan 

keputusan investasi, dan prediksi untuk meramalkan pertumbuhan laba yang akan 

datang. Investor mengharapkan dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan 

akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi sehingga laba yang diperoleh 

jadi tinggi pula. Laba yang diperoleh perusahaan untuk tahun yang akan datang 

tidak dapat dipastikan, maka perlu adanya suatu prediksi pertumbuhan laba. 

Pertumbuhan laba akan berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor 

dan calon investor yang akan menanamkan modalnya kedalam perusahaan dan 

laba sebagai indikator untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, apakah 

mengalami kenaikan atau penurunan yaitu melalui perbandingan secara 



horisontal. Perubahan kenaikan atau penurunan laba akan mempengaruhi 

kebijakan keuangan untuk kegiatan selanjutnya, seperti kebijakan mengenai 

deviden, pembayaran utang, penyisihan, investasi, dan menjaga kelangsungan 

kegiatan perusahaan (Iswatun, 2009).  

 Bagi investor informasi laba masa depan bisa mempengaruhi keputusan 

investasi mereka. Investor tentu mengharapkan laba perusahaan di masa depan 

lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi 

harapan investor, ada kemungkinan investor akan melakukan divestasi. Calon 

investorpun mengharapkan hal yang serupa. Sebelum menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan, investor akan mempertimbangkan prospek perusahaan di 

masa depan. Bagi manajemen perusahaan, prediksi laba satu tahun ke depan 

merupakan bagian dari rencana bisnis tahunan perusahaan. Prediksi tersebut 

kemudian dibandingkan dengan laba aktual sehingga diperoleh selisih lebih atau 

selisih kurang. Perbedaan inilah yang nantinya menjadi perhatian manajemen di 

dalam evaluasi tahunan.   

 Dalam Statement of Financial Accounting Concepts no.1 mengenai 

informasi laba, disebutkan bahwa informasi laba berfungsi untuk menilai kinerja 

keuangan, membantu memperkirakan kemampuan laba dalam jangka panjang, 

memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam meminjam atau dalam investasi. 

Laba pada umumnya dipakai sebagai suatu dasar pengambilan keputusan investasi 

dan faktor yang penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan 

juga baik. Penyajian informasi pertumbuhan laba melalui laporan merupakan 



fokus kinerja perusahaan yang penting dibanding dengan pengukuran kinerja yang 

mendasarkan pada gambaran meningkatnya atau menurunnya modal bersih. 

 Penelitian mengenai pertumbuhan laba telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya Prasetyo (2006), Iswatun (2009), Erna (2009) dan Rahman 

(2010). Penelitian tersebut meneliti pengaruh rasio CAMEL terhadap 

pertumbuhan laba. Secara umum, keempat penelitian tersebut mampu 

membuktikan bahwa rasio CAMEL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, 

namun ada beberapa variabel yang tidak konsisten hasilnya. 

 Prasetyo (2006) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh rasio 

CAMEL terhadap kinerja keuangan pada bank yang diukur dengan pertumbuhan 

laba. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah aspek 

capital meliputi CAR (Capital Adequacy Ratio), aspek aset meliputi NPL (Net 

Peforming Loans), aspek earning meliputi NIM (Net Interest Margin) dan BOPO 

(Biaya Operasional pada pendapatan Operasional) dan aspek liquidity meliputi 

LDR (Loan to Deposit Ratio) dan GWM (Giro Wajib Minimum). Hasil 

menunjukkan bahwa secara parsial LDR dan GWM tidak mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan (dilihat dari pertumbuhan 

laba). Secara parsial CAR, NPL, BO/PO, NIM berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan perbankan. Secara simultan CAR, NPL, NIM, BO/PO, 

LDR, GWM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Erna (2009) yang menunjukkan 

bahwa hanya variabel LDR yang mampu memprediksi pertumbuhan laba pada 

bank di Indonesia. Variabel LDR berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

pertumbuhan laba. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa CAR, NIM, 



LDR, NPL, BOPO, ROA dan Kulaitas Aktiva Produktif berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba. Peneltian yang dilakukan Iswatun (2009) mengadakan 

penelitian yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap 

Kinerja Perusahaan Perbankan yang diukur dengan Pertumbuhan Laba. Rasio-

rasio yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: CAR, RR, NPL, NPM, 

ROA, NIM, BOPO, LDR dan GWM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPM 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Variabel CAR, RR, NPL, 

ROA, NIM, BOPO, LDR, GWM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba. Rahman (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh CAR, NIM, BOPO, LDR, NPL terhadap Pertumbuhan Laba”. Secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 

Interest Margin (NIM), Loan Deposit Ratio (LDR), BOPO, Non Performing Loan 

(NPL) secara bersama-sama berpengaruh signifkan terhadap variabel perubahan 

laba. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan dan 

variabel BOPO, Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan 

sedangkan variabel NIM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada bank Non Devisa. 

 Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil yang berbeda-beda dan 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-

beda menunjukkan adanya research gap mengenai pengaruh rasio CAMEL 

terhadap pertumbuhan laba, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan yang 

menguji pengaruh CAR, NPL. NIM, BOPO dan LDR terhadap pertumbuhan laba. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan 



judul ”Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR Terhadap Pertumbuhan 

Laba Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-

2009”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan judul penelitian yang penulis di atas, maka masalah yang 

akan dibahas dapat dirumuskan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Apakah CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba secara simultan? 

2. Apakah CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba secara parsial? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai : 

1.  Untuk menganalisis pengaruh signifikan CAR, NPL, NIM, BOPO dan 

LDR terhadap pertumbuhan laba secara simultan pada perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan CAR, NPL, NIM, BOPO dan 

LDR terhadap pertumbuhan laba secara parsial pada perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain : 



1. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini membantu perusahaan mengidentifikasi pengaruh rasio 

keuangan yang diukur dengan CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR terhadap 

pertumbuhan laba. 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang sudah dipelajari 

selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menambah 

pengetahuan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan. 

b. Lebih memahami antara teori perbankan yang berhubungan dengan 

rasio keuangan terhadap kinerja keuangan. 

c. Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dalam dunia nyata di 

lapangan. 

3. Bagi Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya 

a. Sebagai informasi penelitian dan untuk menimbulkan rangsangan 

penelitian lebih lanjut sebagai bahan perbandingan bagi penelitan 

selanjutnya. 

b. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan 

lembaga lain yang terkait. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai sumber referensi, tambahan pengetahuan dan bahan kepustakaan 

untuk pengembangan atau pembanding penelitian selanjutnya. 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan rasio keuangan 

terhadap pertumbuhan laba sebagai berikut : 

1. Wahyu prasetyo (2006) Mengadakan penelitian berjudul “Pengaruh 

Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Keuangan yang diukur berdasarkan 

Pertumbuhan Laba”. Secara parsial kinerja keuangan perbankan yang 

dinyatakan dalam rasio keuangan yang terdiri dari variabel CAR, NPL, 

LDR, GWM, BO/PO, dan NIM setelah dilakukan penelitian CAR, 

NPL, BO/PO, dan NIM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan perbankan. Sedangkan secara bersama-sama variabel 

CAR, NPL, LDR, GWM, BO/PO, dan NIM mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

2. Iswatun (2009) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

“Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan 

yang diukur dengan Pertumbuhan Laba. Rasio-rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: CAR, RR, NPL, NPM, ROA, NIM, 

BOPO, LDR dan GWM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPM 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Variabel CAR, RR, 

NPL, ROA, NIM, BOPO, LDR, GWM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba. 



3. Lilis Erna (2009) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

“Analisis Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, ROA dan Kualitas 

Aktiva Produktif terhadap Pertumbuhan Laba”. Sampel penelitian 

terdiri dari 79 bank yang terdaftar pada Bank Indonesia Periode tahun 

2004-2008. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu capital 

adequacy ratio (CAR), net interest margin (NIM), loan to deposit ratio 

(LDR), non performace loan (NPL), rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO), Return on Asset (ROA), dan Kualitas 

Aktiva Produktif (KAP), sedangkan Pertumbuhan Laba sebagai 

variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel 

LDR yang mampu memprediksi perubahan Laba pada bank di 

Indonesia periode 2004–2008. 

4. Rahman (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

CAR, NIM, BOPO, LDR, NPL terhadap Pertumbuhan Laba”. Hasil 

penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan Deposit 

Ratio (LDR), BOPO, Non Performing Loan (NPL) secara bersama-

sama berpengaruh signifkan terhadap variabel perubahan laba. 

Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), dan Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh 

positif signifikan dan variabel BOPO, Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan variabel NIM 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perubahan laba pada bank 

Non Devisa.  



Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Laporan Keuangan 

 1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan 

menggambarkan kemajuan perusahaan dan disusun secara 

periodik. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan mempunyai 

arti yang sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan 

dibuat oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan pada 

dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut 

(Nainggolan, 2004: 41). Sedangkan menurut Munawir (2003:2), 

laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang 

berkepentingan dengan dana atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

menyebutkan bahwa : 

 Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya 

 setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar 

 pemakai. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

 pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 



 biasanya  meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

 perubahan posisi  keuangan (yang dapat disajikan dalam 

 berbagai cara misalnya  sebagai laporan arus kas atau laporan 

 arus dana), catatan dan  laporan lain serta materi penjelasan 

 yang merupakan bagian  integral dari laporan keuangan. 

  

Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya 

merupakan intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu 

yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final, 

karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuiditas atau 

realisasi dimana dalam intern report ini terdapat pendapat-

pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau 

manajemen yang bersangkutan. 

Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan keuangan 

antara lain : pemilik perusahaan, kreditor, investor, manajer atau 

pemimpin perusahaan, karyawan perusahaan dan pemerintah. 

Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaannya untuk menilai keberhasilan manajemen 

dalam menjalankan perusahaan. Hal ini dapat dilihat melalui laba 

yang dihasilkan perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan 

diperlukan untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

serta memperkirakan hasil-hasil yang akan dicapai pada masa yang 

akan datang sehingga pemilik dapat menaksir keuntungan yang 

akan diperoleh. Kreditur menggunakan laporan keuangan untuk 

mengambil keputusan dalam hal pemberian kredit suatu 

perusahaan. Disamping itu kreditur bisa  mengukur apakah 



perusahaan dapat mengembalikan pokok pinjaman kredit dan 

bunganya. Manajer atau pimpinan perusahaan menggunakan 

laporan keuangan untuk menyusun rencan dan strategi perusahaan, 

memperbaiki operasional perusahaan dan menentukan 

kebijaksanaan  perusahaan. Investor berkepentingan dengan 

laporan keuangan untuk mengetahui apakah modal yang telah 

diinvestasikan memberikan prospek keuntungan di masa yang akan 

datang. Pemerintah melihat laporan keuangan untuk menentukan 

jumlah pajak yang akan dibebankan ke perusahaan dan digunakan 

sebagai dasar perencanaan pemerintah dalam hal ini adalah Biro 

Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  dan Tenaga 

Kerja. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat  ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan yang 

terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan 

laporan arus kas yang bertujuan memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam rangka 

pembuatan keputusan ekonomi . 

 

2. Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

kepada semua pihak yang berkepentingan dan sebagai alat 

pertanggungjawaban manajemen kepada pihak yang menanamkan 

dananya di perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang tertuang di 



dalam PSAK (Prosedur Standar Akuntansi Keuangan) No.1  

mengemukakan tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

 Menurut IAI (2004) dalam Ratih (2006:9), tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut:  

1.  Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

 kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan 

 yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

 pengambilan keputusan ekonomi.  

2.  Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan 

 bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum 

 menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.  

3.  Laporan keuangan juga merupakan apa yang dilakukan 

 manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas 

 sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. 

 

 Dengan demikian disamping menggambarkan kondisi 

keuangan suatu bank juga untuk menilai kinerja manajemen bank 

yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen menjadi dasar 

apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan 

kebijakan yang telah digariskan dalam bidang manajemen 

keuangan khususnya dan hal ini dapat tergambar dari laporan 

keuangan yang disusun oleh pihak manajemen. 

 

3. Jenis-jenis Laporan Keuangan  

Menurut Kasmir (2000: 242), laporan keuangan yang lengkap 

terdiri lima laporan sebagai berikut ini: 

  



1. Neraca  

 Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara 

sistematis untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan pada 

suatu saat atau tanggal tertentu. Neraca disebut juga laporan 

posisi keuangan. Ada tiga elemen pokok dalam neraca yaitu 

aktiva yang menggambarkan keputusan penggunaan dana atau 

keputusan investasi di masa lalu, sedang hutang dan modal 

(pasiva) menunjukkan asal sumber dana untuk kepentingan 

pendanaan di masa lalu tersebut. Pos-pos pada neraca disusun 

mulai dari yang paling likuid, mudah dicairkan menjadi uang 

tunai sampai yang paling tidak likuid. 

2. Laporan Laba Rugi 

 Laporan laba rugi merupakan ikhtisar yang disusun secara 

sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh 

oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dari 

laporan ini untuk memperlihatkan laporan hasil kegiatan atau 

operasional perusahaan dalam satu periode tertentu dan 

tingkat keefektifan manajemen menyerap dan menyalurkan 

dana. Prinsip-prinsip yang umum diterapkan dalam laporan 

laba rugi menurut Munawir (2000: 26) adalah:  

 Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang 
 diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan 

 barang dagangan atau pemberian jasa) diikuti harga 

 pokok dari barang atau jasa yang dijual sehingga 

 diperoleh laba kotor.   

 Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional 
yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum 

atau administrasi (operating expenses).  



 Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang 
diperoleh dari luar organisasi pokok perusahaan 

diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha 

pokok perusahaan (non operating atau financial 

income dan expenses).  

 Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang 
insidentil (extra ordinary), diperoleh laba bersih 

sebelum pajak pandapatan. 

 

3. Laporan arus kas 

 Laporan aliran kas menggambarkan aliran kas yang masuk 

dan yang keluar pada suatu periode tertentu yang merupakan 

hasil atau efek dari kegiatan perusahaan yaitu operasi, 

investasi, dan pendanaan. Berperan penting dalam 

memberikan informasi mengenai berapa besar dan kemana 

saja dana digunakan serta dari mana sumber dana itu diambil. 

Informasi yang diperoleh dari laporan ini dapat menunjukkan 

apakah perusahaan sedang  maju atau akan mengalani 

kesulitan keuangan.  

 Catatan atas laporan keuangan dalam IAI (2004) 

menjelaskan :  

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

 kebijakan  akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap 

 peristiwa dan transaksi  yang penting,  

b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar 

 Akuntansi  Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, 

 laporan laba rugi, laporan arus  kas, dan laporan 

 perubahan ekuitas,  

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

 keuangan tetapi diperlukan alam rangka penyajian secara 

 wajar. Laporan aliran kas berguna untuk meringkas 

 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk  jumlah 

 dana yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan 

 yang dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan, 

 dan melengkapi penjelasan perubahan-perubahan dalam 



 memberikan informasi tentang arus kas masuk dan  keluar 

 dari kegiatan operasi,  pendanaan, dan investasi selama 

 suatu periode tertentu.  

 

4. Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

 Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak 

yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

(irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang 

disepakati bersama dipenuhi. Sedangkan laporan kontinjensi 

merupakan tagihan atau kewajiban bank yang memungkinkan 

timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu 

atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. 

5. Catatan atas Laporan Keuangan   

 Isi dari catatan atas laporan keuangan adalah penjelasan 

umum tentang perusahaan, kebijakan akuntansi yang dianut 

dan penjelasan tiap-tiap akun neraca dan laba rugi. Catatan 

atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca, laporan laba rugi dan lapran arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan. 

 

2.2.2 Laba 

 1. Pengertian Laba 

Laba secara operasional merupakan perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu 

periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. 



Sedangkan pengertian laba menurut IAI dalam Chariri dan Ghozali 

(2003:213) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang 

tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Sementara pengertian 

laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba 

akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan 

biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat 

bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi 

dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak 

didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau 

hutang (Chariri dan Ghozali, 2003:213). 

 Menurut Harahap (2005:263) laba merupakan angka yang 

penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara 

lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak yang akan 

diterima Negara, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi 

dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun 

kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, 

dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam 

menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian 

prestasi atau kinerja perusahaan. Indikator pertumbuhan laba yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laba sebelum pajak. 

Penggunaan laba sebelum pajak sebagai indikator pertumbuhan 



laba dimaksudkan untuk menghindari pengaruh penggunaan tarif 

pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis. 

 Untuk mengetahui pertumbuhan laba yang terjadi pada 

perusahaan akan digunakan rumus sebagai berikut: (Zainnudin dan 

Jogiyanto, 1999) 

     

 

Dimana : 

  ΔYn  = Pertumbuhan laba pada periode n 

  Yn  = Laba pada periode n 

 Y(n-1)  = Laba pada periode sebelum n 

 

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba 

Menurut Hanafi dan Halim (2000) menyebutkan bahwa 

pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

1.  Periode waktu, adalah pembuatan peramalan perubahan laba 

dengan realisasi yang dicapai. Semakin pendek interval 

waktu, akan semakin akurat ramalan tersebut.  

2. Besaran perusahaan, hal ini disebabkan besaran perusahaan 

karena skala ekonomi yang berbeda-beda. Skala ekonomi 

yang tinggi menyebabkan perusahaan dapat menghasilkan 

produk dengan tingkat biaya rendah. Tingkat biaya rendah 

merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan 

sesuai standar yang dituangkan dalam bentuk ramalan. 

Sehubungan dengan itu, skala ekonomi yang tinggi 

menyebabkan biaya informasi untuk membuat ramalan 

menjadi turun. Sehingga perusahaan yang mempunyai skala  

ekonomi yang tinggi bisa membuat ramalan yang tepat 

karena  dimungkinkan  mempunyai data dan informasi yang 

lengkap.  Perusahaan yang besar mempunyai kemampuan 

tinggi untuk menjamin prospek bisnis dimasa yang akan 

datang, jumlah aset (sumber daya) yang besar bisa membuat 



manajemen dan semua komponen dalam perusahaan percaya 

diri dan bekerja lebih giat untuk mencapai laba yang 

diprediksikan. Kemudian besarnya modal yang dimiliki 

perusahaan juga dapat menentukan kelengkapan dan 

ketepatan informasi yang diperlukan untuk peramalan.  

3. Umur perusahaan, manajemen perusahaan yang relatif muda 

 diperkirakan kurang berpengalaman sehingga tidak cukup 

 mampu  menentukan ketepatan ramalan perubahan laba.  

4. Tingkat leverage, salah satu kewajiban manajer adalah   

mengatur risiko. Jadi manajer melakukan apa saja untuk 

mengurangi risiko. Tingkat leverage merupakan salah satu 

hal yang  mencerminkan risiko. Risiko tingkat leverage dapat 

tercermin dari likuiditas yang dimiliki. Jadi manajer 

memperhatikan aspek  ini dalam melakukan peramalan laba. 

5. Kredibilitas penjamin emisi, penjamin emisi mempunyai 

peranan kunci dalam setiap emisi efek melalui pasar modal. 

Dengan demikian integritas penjamin emisi mempunyai 

hubungan positif dengan ketepatan informasi ramalan laba di 

dalam protestus. Penjamin emisi akan berhati-hati untuk 

menjaga kredibilitasnya karena penjamin emisi ingin 

memberikan hasil yang maksimal kepada para pemakai. 

6.  Integritas auditor, faktor ini mempunyai dampak signifikan 

terhadap laporan keuangan, termasuk ramalan perubahan 

laba. Oleh karena itu auditor harus menjamin bahwa 

informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan 

pedoman penyajian laporan keuangan. 

 

2.2.3 CAR (Capital Adequacy Ratio)  

CAR atau disebut rasio kecukupan modal bank atau merupakan 

kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup 

kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan 

surat-surat berharga. Menurut Suhardi (2003:143-144), secara teknis 

kewajiban penyediaan modal mininum diukur dari persentase tertentu 

terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan 

pengertian modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-

masing seimbang). ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva 

neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh 



dengan cara mengalihkan nilai nominal aktiva dengan bobot resiko. 

ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai 

nominalnya dengan bobot resiko aktiva administratif Sedangkan menurut 

Susilo (2000:27), bahwa kecukupan modal merupakan faktor yang sangat 

penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP 

tanggal 31 Mei 2004, CAR merupakan perbandingan antara modal dengan 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  

 Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio 

kecukupan modal minimum yang harus ada pada setiap bank sebagai 

pengembangan usaha dan penampung risiko kerugian usaha bank, rasio ini 

merupakan pembagian dari modal (primary capital dan secondary capital) 

dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 

CAR dapat dihitung menggunakan rumus : 

 

 

 Unsur-unsur dari Capital Adequacy Ratio (CAR) terdiri dari 

modal, total loans, dan surat-surat berharga. Menurut Kasmir (2004:257-

258), modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap:  

a. Modal inti, modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan 

yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah 

diperhitungkan laba. Secara rinci modal inti dapat berupa: 

(1)  Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh   

pemiliknya 

 (2)  Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai 

 akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya 

 (3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari 

 sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat 

 dengan harga jual apabila saham tersebut dijual 



 (4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan 

 laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak dan mendapat 

 persetujuan rapat umum pamegang saham/rapat anggota sesuai 

 dengan ketentuan pendirian/anggaran dasar masing-masing bank 

(5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

 disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat  persetujuan 

RUPS/RapatAnggota 

 (6)  Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak 

 yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak 

 dibagikan 

 (7)  Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu 

 setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan pengunaannya 

 oleh RUPS atau rapat angota 

 (8) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

 berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun 

 buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya 

 sebesar 50%.  

b. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan 

yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman 

subordinasi. Modal pelengkap terdiri dari:  

 (1)  Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari 

 selisih  penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat 

 persetujuan Direktorat Jenderal Pajak 

 (2)  Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yaitu cadangan yang 

 dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan 

 maksud menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

 tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. 

 Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat  diperhitungkan 

 sebagai modal  pelengkap maksimal 25% dari ATMR 

 (3) Modal pinjaman (sebelum disebut modal kuasi) yaitu hutang yang 

 didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti 

 modal  dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) tidak dijamin 

 oleh bank yang  bersangkutan, dipersamakan dengan modal  dan 

 telah dibayar penuh; (b)  tidak dapat dilunasi atau ditarik atas  inisiatif 

 pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; (c) mempunyai 

 kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah 

 kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan  cadangan-cadangan 

 yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi; dan 

 (d) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam 

 keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar  bunga 

 tersebut 

 (4) Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 (a) ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, (b) 

 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, (c) tidak 

 dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh 

 minimal berjangka waktu 5 tahun, (d) pelunasan sebelum jatuh tempo 

 harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan 

 pelunasan tersebut  permodalan bank tetap sehat, dan (e) hak 



 tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari  segala 

 pinjaman yang ada  (kedudukannya sama dengan modal sendiri). 

 

Total Loans, merupakan jumlah kredit yang diberikan bank kepada 

pihak ketiga dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa setelah 

dikurangi penyisihan penghapusan. Securities/Surat Berharga, adalah surat 

pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap 

derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban 

dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar 

modal atau pasar uang (Taswan, 2002:41).  

Rasio CAR menunjukkan kemampuan dari modal untuk menutup 

kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada 

investasi surat-surat berharga. CAR adalah rasio keuangan yang 

memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai 

(adequate) untuk menutup risiko kerugian akan mengurangi modal. CAR 

menurut standar BIS (Bank for International Settlements) minimum 

sebesar 8%, jika kurang dari itu maka akan dikenakan sanksi oleh Bank 

Sentral (Hasibuan, 2004:65).  

 

2.2.4 NPL (Non Performing Loan)  

 NPL (Non Performing Loan) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit. 

Berdasarkan Lampiran 14, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 11 

/DPNP tanggal 31 Maret 2010, Kredit adalah kredit sebagaimana diatur 



dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas asset bank 

umum. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet. Kredit bermasalah dihitung berdasarkan nilai 

tercatat dalam neraca, secara gross (sebelum dikurangi CKPN/Cadangan 

Kerugian Penurunan Nilai). Total kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat 

dalam neraca, secara gross (sebelum dikurangi CKPN). 

NPL dapat dihitung menggunakan rumus : 

 

 

 NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin 

kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam 

memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur 

untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank 

wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta 

kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank 

melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk 

memperkecil resiko kredit , dan Kriteria rasio non performing loans (NPL) 

net dibawah 5%. (Masyhud Ali, 2004). 

 

2.2.5 NIM (Net Interset Margin) 

Net Interest Margin merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih 

diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar 



rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang 

dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. 

Menurut Rose P (2002) Net Interest Margin mengindikasikan 

seberapa baik kemampuan manajemen dan staff bank dalam memperoleh 

pendapatan (terutama dari kredit, investasi) dibandingkan dengan biaya 

(yang pada dasarnya berasal dari bunga deposito). Net Interest Margin 

penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko 

terhadap suku bunga. Saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan 

biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh saat suku bunga naik, 

baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa 

asset dan liability bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi. 

Net Interest Margin (NIM) dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

 

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari selisih pendapatan bunga dengan 

beban bunga. Aktiva produktif merupakan penanaman dana bank baik 

dalam Rupiah maupun dalam bentuk valas dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen 

dan kontinjensi pada transaksi rekening administrasi. NIM suatu bank 

sehat bila memiliki NIM diatas 2 %. 

 

 

 



2.2.6 BOPO 

 BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank 

didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat 

diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Bank Indonesia menetapkan 

angka terbaik untuk rasio BOPO adalah di bawah 90%, karena jika rasio 

BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut 

dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasionalnya. 

Menurut Dendawijaya (2003) rasio biaya operasional digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini 

berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank 

bersangkuatan. 

  BOPO dinyatakan dalam rumus berikut (SE BI No 6/73/INTERN 

 DPNP tgl 24 Desember 2004) : 

 

 

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban 

bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah 

penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 

lainnya. 



2.2.7 LDR (Loan to Deposit Ratio) 

 LDR disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga 

yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam 

bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh 

karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. 

Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan 

dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa 

konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank 

yang bersangkutan.  

 Menurut Kasmir, (2004:272) rasio LDR merupakan rasio 

perbandingan antara  jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23./DPNP tanggal 31 Mei 

2004, LDR merupakan perbandingan antara kredit dengan Dana Pihak 

Ketiga (DPK). 

LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus :  

 

 

  Unsur-unsur Loan to Deposit Ratio (LDR) terdiri dari : 

 1) Total Loans 

Total Loans adalah semua realisasi kredit dalam rupiah dan valuta asing 

yang diberikan bank termasuk kantornya di luar negeri, kepada pihak 

ketiga bukan bank baik di dalam maupun di luar negeri. 

 



2) Total Deposit 

Total deposit adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berupa :  

a) Giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, 

dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. b) 

Deposito Berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan 

dengan bank yang bersangkutan. c) Sertifikat Deposito, yaitu deposito 

berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan. d) 

Tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. 

3) Equity 

Equity adalah modal yang terdiri dari modal disetor dan cadangan-

cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. 

 

Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali 

penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi 

rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 

kredit semakin besar. (Dendawijaya, 2000:118). Batas toleransi berkisar 

antara 80%-110% atau menurut Kasmir (2003:272), batas aman untuk 

LDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110%.  



2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2007-2009 
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Uji Asumsi Klasik : 

1. Normalitas 

2. Multikolinearitas 

3. Heteroskedastisitas 

4. Autokorelasi 

 

Pertumbuhan Laba 

(Y) 

Pengujian Hipotesis : 

1. Uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

2. Uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

 

Hasil Penelitian 



2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian 

dimana diperlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut (Indrianto dan 

Supomo (2009). Berdasarkan latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian 

dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 2.4.1 Hipotesis Penelitian Pertama 

  Hipotesis pertama diajukan untuk menguji pengaruh antara 

 variabel CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR secara simultan terhadap 

 pertumbuhan  laba. Pengembangan hipotesis pertama sebagai berikut:  

 Ho1= CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 Ha1=  CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 2.4.2 Hipotesis Penelitian Kedua 

  Hipotesis kedua diajukan untuk menguji pengaruh antara variabel 

 CAR,  NPL, NIM, BOPO, dan LDR secara parsial terhadap pertumbuhan 

 laba. Pengembangan hipotesis pertama sebagai berikut:  

 Ho2= CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 

 Ha2=  CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian explanatory research. 

Explanatory research (penelitian penjelasan) merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kedudukan variable-variabel yang 

diteliti serta hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

(Sugiyono, 2008:1). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2008:12). Sifat penelitian ini adalah replikasi yaitu suatu penelitian pengulangan 

dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa namun dengan sampel, variabel, 

dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak 

pada periode waktu dalam melakukan analisis, dan juga variabel-variabel yang 

diteliti. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Menurut Umar Husein (2005 : 24), populasi dapat diartikan 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada 

penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2009. Berikut ini daftar nama-nama populasi penelitian 

sebagai berikut: 



Tabel 3.1 

Daftar Populasi Penelitian 

 

No. Nama Bank 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Bank Agroniaga, Tbk 

Bank Arta Graha Internasional, Tbk 

Bank Bukopin, Tbk 

Bank Bumi Arta, Tbk 

Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

Bank Capital Indonesia, Tbk 

Bank Central Asia, Tbk 

Bank Century, Tbk 

Bank CIMB Niaga, Tbk 

Bank Danamon, Tbk 

Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

Bank Eksekutif Internasional, Tbk 

Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 

Bank Internasional Indonesia, Tbk 

Bank Kesawan, Tbk 

Bank Lippo, Tbk 

Bank Mandiri (Persero), Tbk 

Bank Mayapada Internasional, Tbk 

Bank Mega, Tbk 

Bank Negara Indonesia, Tbk 

Bank OCBC NISP, Tbk 

Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

Bank Pan Indonesia, Tbk 

Bank Permata, Tbk 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

Bank Swadesi, Tbk 

Bank UOB Buana, Tbk 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 

Bank Tabungan Negara, Tbk 

Bank Victoria Internasional, Tbk 

Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk 

  Sumber : Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009 

b. Sampel 

 Pengertian dari sampel menurut Umar Husein (2005 : 108) adalah 

bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. 

 Desain pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

cara nonprobabilitas (nonprobability random sampling). Menurut 



Sekaran Uma (2006 : 35) pengambilan sampel dengan cara 

nonprobablitas (nonprobability random sampling) besarnya peluang 

elemen untuk terpilih sebagai subjek sampel tidak diketahui. 

 Pengambilan sampel pada penelitian dilakukan dengan teknik 

purposive sampling yang merupakan pengambilan sampel yang 

dilakukan secara tidak acak untuk menjamin perolehan sampel yang 

memenuhi kriteria tujuan penelitian. 

 Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 

selama periode 2007-2009. 

2. Tidak dilikuidasi atau delesting selama tahun penelitian. 

3. Perbankan yang mengalami pertumbuhan laba selama tahun 2007-

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.2 

Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2007-2009 

Nama Bank 2007 2008 2009 Tidak 
Dilikuidasi 

Mengalami 
Pertumbuhan 

Laba 

Sampel 

1. Bank Agroniaga,  Tbk √ √ - √ - - 

2.  Bank Artha Graha 
Internasional, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

3. Bank Bukpoin, Tbk √ √ √ √ √ √ 

4. Bank Bumi Arta, Tbk √ √ √ √ √ √ 

5. Bank Bumiputera 
Indonesia, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

6. Bank Capital 

Indonesia, Tbk. 

√ √ √ √ √ √ 

7. Bank Central Asia, 

Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

8. Bank Century, Tbk √ - √ - - - 

9. Bank CIMB Niaga, 

Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

10. Bank Danamon, Tbk √ √ √ √ √ √ 

11. Bank Ekonomi 
Raharja, Tbk 

√ √ - √ - - 

12. Bank Eksekutif 
Internasional, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

13. Bank Himpunan 

Saudar 1906, Tbk.   

√ √ √ √ √ √ 

14. Bank Internasional 

Indonesia, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

15. Bank Kesawan, Tbk √ √ √ √ √ √ 

16. Bank Lippo, Tbk √ - - - - - 

17. Bank Mandiri, Tbk √ √ √ √ √ √ 

18. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

19. Bank Mega, Tbk  √ √ √ √ √ √ 

20. Bank Negara 

Indonesia, Tbk  

√ √ √ √ √ √ 

21. Bank OCBC NISP, 
Tbk.   

√ √ √ √ √ √ 

22. Bank Nusantara 

Parahyangan, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

23. Bank Pan Indonesia, 

Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

24.  Bank Permata, Tbk √ √ √ √ √ √ 

25. Bank Rakyat 

Indonesia, Tbk 

√ √ √ √ √ √ 

26. Bank Swadesi, Tbk √ √ √ √ √ √ 

27. Bank UOB Buana, 

Tbk 

√ √ - - √ - 

28. Bank Tabungan 
Pensiunan Negara, 

Tbk 

- √ √ √ √ - 

29. Bank Tabungan 

Negara, Tbk 
 

- √ - √ √ - 

30.  Bank Victoria 

Internasional, Tbk  

√ √ √ √ √ √ 

31. Bank Windu Kentjana 

Internasional, Tbk 

√ √ - - - - 



 

Berdasarkan metode purposive sampling, dimana pengambilan 

sampel menggunakan pertimbangan dan kriteria tertentu berdasarkan 

tujuan penelitian, maka selama periode 2007-2009 diperoleh sebanyak 

23 bank yang memenuhi kriteria sebagai sampel. Adapun daftar bank 

yang memenuhi kriteria yang disajikan secara singkat pada tabel 3.3 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Daftar Bank-bank yang Memenuhi Kriteria Sebagai 

Sampel Penelitian 

 

No. Nama Bank 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

Bank Bukopin, Tbk 

Bank Bumi Arta, Tbk 

Bank Bumiputera Internasional, Tbk 

Bank Capital, Tbk 

Bank Central Asia, Tbk 

Bank Danamon, Tbk 

Bank Eksekutif Internasional, Tbk 

Bank Himpunan Saudara, Tbk 

Bank Internasional Indonesia, Tbk 

Bank Kesawan, Tbk 

Bank Mandiri, Tbk 

Bank Mayapada Internasional, Tbk 

Bank Mega, Tbk 

Bank Negara Indonesia, Tbk 

Bank CIMB Niaga, Tbk 

Bank OCBC NISP, Tbk 

Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

Bank Pan Indonesia, Tbk 

Bank Permata, Tbk 

Bnak Rakyat Indonesia, Tbk 

Bank Swadesi, Tbk 

Bank Victoria Internasional, Tbk 

  Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 1) 

 

 



3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya pada perbankan yang terdaftar pada tahun 2007-2009. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui perantara. Pengumpulan data 

sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa: 

1. Indonesian Capital Market Directory tahun 2007-2009. 

2. Fact Book tahun 2007-2009. 

3. Laporan Keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

telah diaudit yaitu tahun 2007-2009. 

4. www.idx.co.id 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara melihat, menggunakan, dan mempelajari data-data sekunder yang 

selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian. 

 

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel dependent adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

 oleh variable Independent (Indriantoro, 2002:63). Variabel terikat atau 

 dependent dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba.  

Indikator pertumbuhan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laba sebelum pajak. Penggunaan laba sebelum pajak sebagai indikator 

pertumbuhan laba dimaksudkan untuk menghindari pengaruh penggunaan 

tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis (Zainuddin dan 

Jogiyanto, 1999).  

Perhitungan pertumbuhan laba dengan rumus:  

 

Keterangan : 

 ΔYn  = Pertumbuhan laba pada periode n 

 Yn  = Laba pada periode n 

Y(n-1)  = Laba pada periode sebelum n 

              

2. Variabel Bebas ( Independent Variable) 

 Variabel independent adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

memengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah :  

 

 

  



 a. X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR digunakan untuk mengukur kemampuan atau kecukupan modal 

yang dimiliki bank untuk menutup kemungkinan kerugian dalam 

aktivitas perkreditan dan perdagangan surat berharga.  

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, besarnya CAR dapat dihitung dengan rumus : 

   

b. X2 = Non Performing Loan (NPL) 

 NPL adalah rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL 

dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang 

bermasalah dibandingkan dengan total kredit. 

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 12/11/ DPNP tanggal 31 

Maret 2010, besarnya NPL dapat dihitung dengan rumus : 

     

c. X3 = Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 

untuk mengahasilkan pendapatan bunga bersih. 

Menurut Rose P (2002), besarnya NIM dapat dihitung dengan rumus : 

  

  



d. X4 = Biaya operasional/Pendapatan operasional (BOPO) 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mangukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien 

biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan. 

 Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/73/DPNP tanggal 24 

Desember 2004, besarnya BOPO dapat dihitung dengan rumus : 

   

 e. X5 = Loan To Deposit Ratio  (LDR) 

LDR merupakan rasio keuangan perusahaan bank yang berhubungan 

dengan aspek likuiditas. LDR digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pihak bank dalam membayar kembali kewajiban deposan dengan 

bersumber dari penarikan kembali kredit yang diberikan kepada debitur.  

Menurut surat edaran Bank Indonesia N0.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, besarnya LDR dapat dihitung dengan rumus : 

     

3.7  Metode Analisis Data 

3.7.1 Regresi Linear Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi linear berganda. Model regresi linier berganda adalah regresi yang 



menggunakan variabel independen (X) lebih dari satu dengan satu variabel 

dependen (Y) (Sritua Arief, 2006 : 7). 

Secara umum bentuk regresi yang diperoleh dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda adalah (Sritua Arief, 2006 : 9) : 

Y = α +β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 +.....+βkXk+µ 

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki formula sebagai berikut : 

 Y = α + β
 1
X

1 
+ β

 2
X

2 
+ β

 3
X

3 
+ β

 4
X

4 
+ β

 5
X

5 
+ e 

 
 

Keterangan :  

Y = Pertumbuhan Laba 

α = konstanta persamaan regresi  

β
 1 

… β
 5  

= koefisien regresi  

 X
1 
= variabel independen atau variabel bebas (CAR)  

 X
2 
= variabel independen atau variabel bebas (NPL)  

 X
3 
= variabel independen atau variabel bebas (NIM) 

 X
4 
= variabel independen atau variabel bebas (BOPO) 

 X
5 
= variabel independen atau variabel bebas (LDR) 

 e = error 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar 

analisis. Hal ini berarti jika koefisien β bernilai positif (+) maka dapat 

dikatakan terjadi pengaruh searah antara variable independent dengan 

variable independent, setiap kenaikan nilai variable independent akan 

mengakibatkan kenaikan variable dependen. Demikian sebaliknya, bila 



koefisien β bernilai negative (-), hal ini menunjukkan adanya pengaruh 

negative dimana kenaikan nilai variable indpenden akan mengakibatkan 

penurunan nilai variable dependen. 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebelum menguji 

hipotesis menggunakan analisis regersi berganda. Uji asumsi klasik yang 

akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variable 

pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2007 : 170). Dalam analisis ini 

digunakan uji statistic non parametric Kolmogrov-Smirnov (K-S) 

metode ini dirancang untuk menguji keselarasan pada data yang 

continue. Dasar pengambilan keputusan adalah jika probabilitas 

signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5% (≥5%) maka data 

dianggap memiliki distribusi normal. 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi 

(Ghozali, 2005 : 95). Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai Varian 

Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika tolerance value di 

bawah 0,10 atau nilai VIF di atas 10 maka terjadi multikolinieritas 



antar variabel independen dalam model regresi.. sedangkan Jika 

nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi.  

3.7.2.3 Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regersi linear ada korelasi antara anggota 

serangkaian observasi pada periode tertentu dengan periode 

sebelumnya (Ghozali, 2005 : 99). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah yang timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). 

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokolerasi dalam model 

regresi yang digunakan, maka dapat digunakan metode Durbin-

Watson (DW).   

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

autokorelasi dengan variabel sebanyak 5 buah sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel 3.4 

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 <d <d1 

Tidak ada autokorelasi positif No decision d1 ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – d1 < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤4 

–d1 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 

Tidak 

ditolak 

Du < d < 4 – 

du 

Sumber : Ghozali (2005) 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005 : 125). 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Terjadinya gejala heteroskesdastisitas 

dapat menggunakan uji glejser. Glejser mengusulkan untuk 

meregres nilai absolute residual terhadap variabel independent 

(Ghozali, 2005:129). Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih 

kecil dari 0.05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung 

heteroskedastisitas dan sebaliknya. 

 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

 Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan 

dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t dan pengujian secara 

simultan menggunakan uji F. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa 



jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara besama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2007). Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

 3.7.3.1  Uji F atau Uji Simultan  

Pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel bebas yaitu CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR yang 

digunakan mampu menjelaskan variabel terikat Y yaitu 

pertumbuhan laba. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

SPSS. 

H0 : tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

H1 : ada pengaruh secara simultan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Dasar pengambilan keputusan :  

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) maka Ho diterima  

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) maka Ho ditolak dan 

menerima Hi (Singgih Santoso, 2004:112).  

 

3.7.3.2 Hasil Uji t atau Uji Parsial 

Pengujian Parsial dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap 



variabel terikat Y yaitu perubahan laba dengan asumsi variabel 

yang lain konstan. Pengujian ini dilakukan dengan SPSS.  

H0 : tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

H1 : ada pengaruh secara parsial antara variabel independen 

terhadap dependen. 

Dasar pengambilan keputusan :  

1) Jika probabilitas (signifikansi) > 0,05 (α) maka Ho diterima  

2) Jika probabilitas (signifikansi) < 0,05 (α) maka Ho ditolak dan 

menerima Hi (Singgih Santoso, 2004:168).  

 

3.7.3.3 Koefisien determinasi  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Nilai R
2
 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin 

mendekati nilai satu maka variabel bebas hampir memberikan 

semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau 

merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya 

kemampuan dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap 

variasi variabel terikat. Koefisien deterninasi R
2
 dinyatakan dalam 

presentase yang nilainya antara 0<R
2
<1. 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Bank-bank di Indonesia 

1. Bank Artha Graha Internasional 

Semula didirikan pada tanggal 7 September 1973 dengan 

nama PT Inter Pasific Financial Corporation sebagai lembaga 

keuangan bukan bank. Pada tanggal 24 Februari 1993 berubah 

menjadi PT. Inter Pasific Bank. Lalu pada tanggal 14 April 2005, 

Bank Artha Graha bergabung dan berganti nama menjadi Bank 

Artha Graha Internasional. 

2.  Bank Bukopin 

Bank bukopin, Tbk didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 sebagai 

bank yang fokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 

Koperasi (UMKMK). Untuk memperkuat permodalannya, Bank 

Bukopin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 

bulan Juli 2006. 

3.  Bank Bumi Arta 

Didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 dengan nama 

Bank Bumi Arta Indonesia. Pada tanggal 18 September 1976, Bank 

Bumi Arta mendapat izin Menteri Keuangan Republik Indonesia 

untuk menggabungkan usahanya dengan Bank Duta Nusantara. 
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Sejak tanggal 14 September Bank Bumi Arta Indonesia berubah 

menjadi Bank Bumi Arta. 

4.  Bank Bumiputera Internasional 

Bank ICB Bumiputera mulai beroperasi sejak 12 januari 1990 

dengan nama Bank Bumiputera, sebagai perusahaan yang dimiliki 

oleh AjB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi jiwa tertua di 

Indonesia. Bank Bumiputera mampu mengelola usaha perbankan 

yang sehat, berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, 

dengan menganut azas profesionalisme, transparansi, tanggung 

jawab, akuntabilitas dan kewajaran. 

5.  Bank Capital Indonesia 

Pada awal pendirian tanggal 20 April 1989 PT Bank Capital 

Indonesia bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia adalah 

bank campuran (joint venture) antara Credit Lyonnais SA, 

Perancis. Pada tanggal 4 Oktober 2007 untuk memperkuat 

permodalan agar sejalan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, 

PT Bank Capital Indonesia telah mencatatkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta dan nama Bank berubah menjadi PT Bank Capital 

Indonesia, Tbk. 

6.  Bank Central Asia 

Tahun 1955 NV Perseroan Dagang Dan Industrie Semarang 

Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Central Asia 

(BCA).BCA mulai beroperasi pada 21 Februari 1957, Sejalan 



dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia, BCA 

mengembangkan jaringan kantor cabang secara luas. 

7.  Bank Danamon 

Danamon didirikan pada tahun 1956 sebagai Bank Kopra 

Indonesia. Di tahun 1976 nama tersebut kemudian diubah menjadi 

PT Bank Danamon Indonesia. Di tahun 1988, Danamon menjadi 

bank devisa dan setahun kemudian mencatatkan diri sebagai 

perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Di tahun 2000, delapan 

BTO lainnya (Bank Tiara, PT Bank Duta Tbk, PT Bank Rama Tbk, 

PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT Bank Pos 

Nusantara, PT Jayabank International dan PT Bank Risjad Salim 

Internasional) dilebur ke dalam Danamon. 

8.  Bank Eksekutif Internasional 

PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk (Bank) didirikan 

berdasarkan akta Notaris Sugiri Kadarisman, SH nomor 34 tanggal 

11 September 1992 dan perubahannya nomor 65 tanggal 16 Januari 

1996 yang menjelaskan perubahan nama PT.Executive International 

Bank menjadi perseroan PT. Bank Eksekutif Internasional.  

9. Bank Himpunan Saudara 

PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk pertama kali didirikan 

pada tahun 1906 dengan nama Vereeniging Hipoenan Soedara oleh 

para saudagar batik dan kulit di Bandung. Pada tanggal 15 Juni 

1974, Perkumpulan Himpunan Saudara secara formal legal 



dibubarkan dan pada saat bersamaan didirikan PT Bank Tabungan 

Himpunan Saudara (HS) 1906. sekitarny 

10. Bank Internasional Indonesia 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 

1959. Setelah mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, 

BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada 1989. 

Sejak menjadi perusahaan publik, BII telah tumbuh menjadi salah 

satu bank swasta terkemuka di Indonesia.  

11.  Bank Kesawan 

Tahun 1958 NV Chunghwa Shangyeh resmi melakukan 

kegiatan sebagai Bank Umum.  Pada tahun 1965 PT Bank 

Chunghwa Shangyeh berganti nama menjadi PT Bank Kesawan. 

Mendapatkan izin menjadi Bank Umum Devisa maupun Bank 

Persepsi, yaitu Bank yang dapat menerima setoran pajak. Tahun 

1998 memperoleh kategori A berdasarkan penilaian Bank 

Indonesia. 

12.  Bank Mandiri 

Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai 

bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik 

Pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, 

digabungkan ke dalam Bank Mandiri. 



13.  Bank Mayapada Internasional 

Bank Mayapada didirikan pada tanggal 10 Januari 1990. 

Dengan Visi menjadi salah satu bank swasta termuka di Indonesia 

dalam nilai aset, profitabilitas dan tingkat kesehatan,  

14.  Bank Mega 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank 

Karman yang didirikan pada tahun 1969 berkedudukan di 

Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. 

Mega Bank. Pada tahun 2000 melakukan perubahan nama dari PT. 

Mega Bank menjadi PT. Bank Mega Tbk. 

15.  Bank Negara Internasional 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) didirikan 

pada tahun 1946 sebagai bank pertama yang dimiliki sepenuhnya 

oleh Pemerintah. Pada awalnya BNI berfungsi sebagai bank sentral 

Republik Indonesia yang baru merdeka. Mengingat perannya yang 

sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional, pada tahun 

1955 BNI berubah status menjadi bank komersial. BNI saat ini 

terus melangkah dengan mengutamakan praktik perbankan yang 

sehat untuk memastikan pertumbuhan pada masa mendatang serta 

peningkatan nilai bagi pemegang saham, nasabah dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

16.  Bank CIMB Niaga 

Didirikan pada tanggal  26 September 1955. Bulan November 

2002, Commerce Asset Holding berhad yang sekarang dikenal 



dengan Bumiputera Commerce Asset Holding berhad mengambil 

alih kepemilikan mayoritas bank niaga dan mengalihkan 

kepemilikian tersebut kepada CIMB Group pada bulan agustus 

2007. 

17.  Bank OCBC NISP 

Bank OCBC NISP merupakan bank tertua keempat di 

Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 April 1941 di Bandung 

dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank. 

Bank OCBC NISP kemudian berkembang menjadi bank yang solid 

dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). Bank resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, 

bank devisa pada tahun 1990 dan menjadi perusahaan publik di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. 

18.  Bank Nusantara Parahyangan 

Bank BNP semula didirikan dengan nama PT. Bank Pasar 

Karya Parahyangan yang berorientasi bisnis pada usaha retail, 

kemudian pada bulan Juli 1989 ditingkatkan statusnya menjadi 

Bank Umum Nasional dengan harapan dapat meningkatkan 

pelayanan jasa perbankannya lebih luas dan dapat membidik sektor 

ekonomi yang lebih besar lagi, sekaligus berganti nama menjadi 

PT. Bank Nusantara Parahyangan.  

19.  Bank Pan Indonesia 

Didirikan tahun 1971 dan menjadi bank pertama yang menjadi 

perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta tahun 1982, PaninBank 



merupakan salah satu bank komersial yang terkemuka di 

Indonesia. Didukung keunggulannya di sector perbankan ritel, 

Panin Bank merupakan salah satu bank terkemuka dalam melayani 

pasar konsumen dan komersial.  

20.  Bank Permata 

Permata Bank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di 

bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional 

(BPPN), yakni PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT 

Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot 

pada tahun 2002. Di tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT 

Astra International Tbk mengambil alih PermataBank dan memulai 

proses transformasi secara besar-besaran didalam organisasi. 

21.  Bank Rakyat Indonesia 

BRI, Tbk merupakan bank terbesar dan tertua di Indonesia 

yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Dimulai dari 

lembaga keuangan kecil dengan nama De Poerwokertosche Hulp 

en Spaarbank der Inlandsche Hoofden di purwokerto. Setelah 

Indonesia merdeka, pemerintah mengganti nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia pada tanggal 22 februari 1946. BRI menjadi bank 

permata yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia.  

22.  Bank Swadesi 

Berawal dari bank pasar di Surabaya tahun 1968 dengan nama 

bank pasar swadesi. Tahun 1989 statusnya berubah menajdi bank 

umum. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan perkembangan 



transaksi nasabah maka bank swadesi meningkatkan statusnya 

menjadi bank devisa pada tahun 1994. 

23.  Bank Victoria Internasional 

PT Bank Victoria International Tbk. berdiri sejak tahun 1992 

dan memulai kegiatan operasional sebagai Bank Umum sejak 5 

Oktober 1994. Bank Victoria terus mengukuhkan eksistensi 

sebagai bank retail dalam persaingan di dunia perbankan nasional. 

Sebagai bank publik, Bank Victoria telah mencatatkan sahamnya 

di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999 dan hingga saat ini aktif 

melaksanakan aksi korporasi seperti penawaran umum terbatas dan 

menerbitkan Obligasi. 

 

4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi serta nilai maksimum dan 

minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam Tabel 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 69 8.02 50.37 17.9955 7.98999 

NPL 69 .00 8.39 2.2262 1.74404 

NIM 69 2.38 12.37 6.0503 2.15858 

BOPO 69 40.20 165.76 84.7039 17.32899 

LDR 69 43.60 103.88 74.4326 15.29334 

LABA 69 -93.84 458.11 31.2951 77.81527 

Valid N (listwise) 69     

Sumber: Data sekunder diolah (Lampiran 3) 

 

 Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah observasi dalam penelitian 

(N) adalah sebanyak 69 bank. Pada variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) nilai 

minimumnya adalah sebesar 8,02 dan nilai CAR maksimum sebesar 50,37. Hal ini 

berarti bahwa dari 69 sampel tersebut nilai CAR yang terkecil adalah 8,02 % 

sedangkan nilai CAR terbesarnya adalah 50,37 %. Rata-rata CAR perusahaan 

perbankan adalah sebesar 17,9955 dengan standar deviasi sebesar 7,98999. Nilai 

standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata mengindikasikan variabel CAR 

terdistribusi secara normal.  

 Pada variabel Non Performing Loan (NPL) nilai minimumnya adalah 

sebesar 0,00 dan nilai NPL maksimum sebesar 8,39. Hal ini berarti bahwa dari 69 

sampel tersebut nilai NPL yang terkecil adalah 0,00 % sedangkan nilai NPL 

terbesarnya adalah 8,39 %. Rata-rata NPL perusahaan perbankan adalah sebesar 

2.2262 dengan standar deviasi sebesar 1.74404. Nilai standar deviasi lebih kecil 

daripada rata-rata mengindikasikan variabel NPL terdistribusi secara normal. 



 Pada variabel NIM (Net Interest Margin), nilai minimumnya adalah 

sebesar 2,38 dan nilai NIM maksimum sebesar 12,37. Hal ini berarti bahwa dari 

69 sampel yang ada diketahui bahwa NIM terkecilnya adalah 2,38 % dan NPM 

terbesarnya adalah 12,37 %. Rata-rata NIM perusahaan perbankan adalah sebesar 

6,0503 dengan standar deviasi sebesar 2,15858. Nilai standar deviasi lebih kecil 

daripada rata-rata mengindikasikan variabel NIM terdistribusi secara normal. 

 Pada variabel BOPO, nilai minimum sebesar 40,20 dan nilai maksimum 

sebesar 165,76. Hal ini menunjukkan bahwa dari 69 sampel penelitian, nilai LDR 

terkecil adalah sebesar 40,20 % sedangkan BOPO terbesat adalah 165,76 %. Rata-

rata BOPO yang dimiliki perusahaan perbankan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 84,7039 dan dengan standar deviasi 17,32899. Nilai standar deviasi lebih 

kecil daripada rata-rata mengindikasikan variabel BOPO terdistribusi secara 

normal. 

 Pada variabel LDR (Loan to Deposit Ratio), nilai minimum sebesar 43,60 

dan nilai maksimum 103,88. Hal ini menunjukkan bahwa dari 69 sampel 

penelitian, nilai LDR terkecil adalah sebesar 43,60 % sedangkan LDR terbesar 

adalah 103,88 %. Rata-rata LDR yang dimiliki perusahaan perbankan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 74,4326 dan dengan standar deviasi 15,29334. Nilai 

standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata mengindikasikan variabel LDR 

terdistribusi secara normal. 

 Pertumbuhan Laba (PL) mempunyai nilai minimum sebesar -93,84 dan 

nilai maksimum 458,11. Rata-rata PL yang dimiliki perusahaan perbankan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 31,2951 dan dengan standar deviasi 77,81527. Nilai 

standar deviasi lebih besar daripada rata-rata mengindikasikan pertumbuhan laba 



sangat bervariasi antar perusahaan perbankan yang satu dengan perusahan yang 

lain, juga sangat bervariasi dari tahun ke tahun. 

  

4.3 Hasil Analisis Regresi 

 Setelah dilakukan perhitungan regresi linier berganda, diperoleh hasil 

regresi tentang pengaruh variable independen yang diteliti, seperti yang 

terangkum pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Analisis Regresi 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 72.063 68.885  1.046 .299 

CAR .204 .045 .011 .025 .035 

NPL -.409 3.802 -.009 -.045 .046 

NIM .060 .073 .111 .224 .013 

BOPO -.229 .736 -.162 -.190 .026 

LDR .291 .651 .057 .447 .023 

a. Dependent Variable: 

LABA 

    

 

Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 5) 

Dengan melihat tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

Pertumbuhan laba (Y) = 72,063 + 0,204 CAR - 0,409 NPL + 0,060 

 NIM – 0,229 BOPO + 0,291 LDR 



Koefisien regresi CAR bernilai 0,204 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari CAR akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan 

laba sebesar 0,204 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan sebaliknya 

penurunan sebesar satu satuan persen CAR akan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan laba sebesar 0,204 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

Koefisien regresi NPL sebesar -0,409 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari NPL akan menyebabkan penurunan pertumbuhan 

laba sebesar -0,409 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan 

sebesar satu satuan persen NPL akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan laba 

sebesar -0,409 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

Koefisien NIM sebesar 0,060 mengandung arti bahwa kenaikan sebesar 

satu satuan persen dari NIM akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan laba 

sebesar 0,060 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar 

satu satuan persen NIM akan menyebabkan penurunan pertumbuhan laba sebesar 

0,060 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

Koefisien regresi BOPO sebesar -0,229 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari BOPO akan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan laba sebesar -0,229 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan 

penurunan sebesar satu satuan persen BOPO akan menyebabkan kenaikan 

pertumbuhan laba sebesar -0,229 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

Koefisien regresi LDR bernilai 0,291 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari LDR akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan 

laba sebesar 0,291 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan sebaliknya 



penurunan sebesar satu satuan persen LDR akan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan laba sebesar 0,291 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

 

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 4.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regressi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. (Ghozali, 2006). Data yang berdistribusi 

normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 0,05. Dalam penelitian 

ini digunakan grafik histogram, grafik normal probability plot, dan uji 

statistik Kolmogorov-Smirmov untuk menguji distribusi data. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

tabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 76.75467061 

Most Extreme Differences Absolute .208 

Positive .208 

Negative -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.725 

Asymp. Sig. (2-tailed) .605 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data sekunder diolah (Lampiran 4) 



 Hasil uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dapat 

dilihat pada tabel 4.3. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirmov adalah 1,725 

dan nilai signifikansi sebesar 0,605. Nilai signifikansi tersebut lebih besar 

dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. Hasil diatas juga 

didukung hasil grafik histogram maupun grafik Normal Probability Plot 

seperti gambar 4.1 dan gambar 4.2 di bawah ini : 

Gambar 4.1 

  Grafik Histogram 

  

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 

Normal Probability Plot  

Normal P-P Plot of Regression Standardied Residual 

Dependen Variabel : Pertumbuhan laba (%) 

 
Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 4) 

 

 Grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati 

normal sedangkan grafik normal probability-plot yaitu bahwa titik-titik 

menyebar hanya di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Berdasarkan grafik histogram dan grafik normal probability-plot 

tersebut dapat dikatakan bahwa data secara umum terdistribusi secara 

normal. 

 

 4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala multikoliniearitas antar variabel independen. Uji multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Jika tolerance value di bawah 0,10 atau nilai VIF di atas 10 maka 



terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.. 

sedangkan Jika nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi.  

Berdasar hasil penelitian pada output SPSS, maka besarnya VIF dari 

masing-masing variabel independen dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 72.063 68.885  1.046 .299   

CAR .004 .045 .011 .085 .932 .995 1.005 

NPL .209 3.802 .009 .055 .956 .622 1.607 

NIM -.060 .073 -.111 -.824 .413 .849 1.178 

BOPO -.729 .736 -.162 -.990 .326 .574 1.741 

LDR .291 .651 .057 .447 .656 .945 1.059 

a. Dependent Variable: 

LABA 

      

       

 Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 4) 

Hasil uji multikolinieritas berdasarkan Tabel 4.4 Berdasarkan table 

diatas, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variable yaitu, CAR 

nilai VIF sebesar 1,005 , NPL nilai VIF sebesar 1,607 , NIM nilai VIF 

sebesar 1,178 , BOPO nilai VIF  sebesar 1,741 dan LDR nilai VIF sebesar 

1,059. Dapat disimpulkan bahwa keenam variabel independen tersebut 



tidak terdapat hubungan multikolinieritas  antar variabel independen dalam 

model regresi. 

 

4.4.3 Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 

digunakan uji Durbin Watson. Pemeriksaan autokorelasi menggunakan 

metode durbin-watson, jika nila D dekat dengan 2, maka asumsi tidak 

terjadi autokorelasi terpenuhi. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .465
a
 .567 .590 79.74234 2.017 

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO  

b. Dependent Variable: LABA   

Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 4) 

Hasil uji SPSS pada tabel 4.5 menunjukkan nilai Durbin Watson 

sebesar 2,017. Hasil dari perhitungan Durbin Watson tersebut 

menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Uji Glejser (Glejser Test) 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. 



Berdasarkan output SPSS maka hasil uji heteroskedastisitas dapat 

ditunjukkan dalam Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21518409.81 5 430368.961 .673 .302 

Residual 392620.507 63 6232.072   

Total 392620.507 68    

a. Predictors: (Constant), LDR, NPL, CAR, NIM, BOPO   

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

 

  

 Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 4) 

 

Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6 tersebut 

menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,302 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. 

 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi atau adjusted R
2
 digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan dari variabel independen (CAR, NPL, NIM, 

BOPo dan LDR) terhadap variabel dependen (pertumbuhan laba). Nilai 

(R
2
) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependennya (Ghozali, 2006). Hasil uji koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel berikut: 



Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .465
a
 .567 .590 79.74234 

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO 

  Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 5) 

 Hasil output SPSS pada tabel 4.7 terlihat bahwa R Square (R
2
) 

sebesar 0,567 dan nilai adjusted R Square (R
2
) sebesar 0,590. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan laba (PL) dapat dijelaskan oleh 

variabel CAR (Capital Adequcy Ratio), NPL (Non Performing Loan), 

NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan 

Operasional), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) sebesar 59 %, sedangkan 

sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model transformasi regresi. 

 

4.5.2 Uji F 

  Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berdasarkan output SPSS 

nampak bahwa pengaruh secara bersama-sama tujuh variabel independen 

pada CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR terhadap pertumbuhan laba 

seperti ditunjukkan pada table 4.8 sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Regresi Simultan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 5) 

 Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 0,151 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,036. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 

tingkat kepercayaan yang digunakan 5%, berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan variabel-variabel CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR secara 

bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan laba dan dapat disimpulkan 

bahwa model layak untuk diteliti (goodness of fit). 

 

4.5.3 Uji t 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependennya. Berdasar output SPSS secara parsial pengaruh dari 

kelima variabel independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), BOPO, Loan 

Deposit Ratio (LDR) terhadap pertumbuhan laba ditunjukkan pada tabel 

4.9 sebagai berikut : 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11147.670 5 960.1849 .151 .036
a
 

Residual 400607.003 63 6358.841   

Total 411754.673 68    

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO   

b. Dependent Variable: LABA     



Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Regresi Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 72.063 68.885  1.046 .299 

CAR .204 .045 .011 .025 .035 

NPL -.409 3.802 -.009 -.045 .046 

NIM .060 .073 .111 .224 .013 

BOPO -.229 .736 -.162 -.190 .026 

LDR .291 .651 .057 .447 .023 

a. Dependent Variable: 

LABA 

    

 

Sumber : Data sekunder diolah (Lampiran 5) 

 Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.9 tampak terdapat semua 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu 

CAR, NPL, NIM, BOPO, dan LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat 

signifikansi yang diperoleh variabel independen kurang dari 0,05. 

  

1. Pengaruh Variabel CAR Terhadap Pertumbuhan Laba 

Dari hasil penelitian diperoleh thitung sebesar 0,025 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,035 dimana nilai ini lebih kecil pada tingkat 

signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

CAR berpengaruh dan signifikan terhadap perubahan laba dapat diterima. 

Koefisien regresi CAR bernilai 0,204 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari CAR akan menyebabkan kenaikan 



pertumbuhan laba sebesar 0,204 sedangkan variabel lain diasumsikan 

tetap, dan sebaliknya penurunan sebesar satu satuan persen CAR akan 

menyebabkan penurunan pertumbuhan laba sebesar 0,204 sedangkan 

variabel lain diasumsikan tetap. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Capital 

Adequacy Ratio (CAR) maka laba yang diperoleh bank akan semakin 

besar karena semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) maka semakin 

tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya sehingga kinerja bank juga 

akan meningkat. Selain itu, semakin tinggi permodalan bank maka bank 

dapat melakukan ekspansi usahanya dengan lebih aman. Adanya ekspansi 

usaha yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank 

tersebut. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo (2006), 

Iswatun (2009), dan Rahman (2010) yang menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang 

diterima.  

 

2. Pengaruh Varibel NPL Terhadap Pertumbuhan Laba 

Dari hasil penelitian thitung sebesar -0,045 dan nilai signifikansi sebesar 

0,046 dimana nilai ini lebih kecil pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba diterima. Koefisien regresi NPL sebesar -0,409 

mengandung arti bahwa kenaikan sebesar satu satuan persen dari NPL 



akan menyebabkan penurunan pertumbuhan laba sebesar -0,409 

sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar satu 

satuan persen NPL akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan laba sebesar 

-0,409 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap.  

Kualitas kredit yang baik akan meminimalkan risiko, pemberian kredit 

dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan dalam 

melakukan ekspansi kredit harus terkendali sehingga bank tidak 

menanggung risiko yang besar. Semakin kecil Non Performing Loan 

(NPL), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank 

jadi NPL yang tinggi maka kesempatan bank dalam memperoleh laba dari 

bunga kredit dan pengembalian kredit akan hilang. Hilangnya kesempatan 

memperoleh laba dari kredit yang macet mempengarui proyeksi 

keuntungan yang direncanakan sehingga secara langsung berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo (2006), 

Iswatun (2009) dan Rahman (2010)yang menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang 

diterima. 

 

3. Pengaruh Variabel NIM Terhadap Pertumbuhan Laba 

Dari hasil penelitian diperoleh thitung sebesar 0,224 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,013 dimana nilai ini lebih kecil pada tingkat 

signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

NIM berpengaruh dan signifikan terhadap perubahan laba dapat diterima. 



Koefisien NIM sebesar 0,060 mengandung arti bahwa kenaikan sebesar 

satu satuan persen dari NIM akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan 

laba sebesar 0,060 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan 

penurunan sebesar satu satuan persen NIM akan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan laba sebesar 0,060 sedangkan variabel lain diasumsikan 

tetap. 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

mengahasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih 

diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga.Semakin besar 

rasio ini maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang 

dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin kecil. Dengan meningkatnya pendapatan bunga dapat 

memberikan kontribusi laba kepada bank. Sehingga dapat disimpulakan 

bahwa semakin besar perubahan Net Interest Margin (NIM) suatu bank, 

maka semakin besar pula profitabilitas bank tersebut, yang berarti kinerja 

keuangan tersebut semakin membaik atau meningkat. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo (2006) dan 

Iswatun (2009) yang menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba yang diterima. 

 

4. Pengaruh Variabel BOPO Terhadap Pertumbuhan Laba 

Dari hasil penelitian thitung sebesar -0,190 dan nilai signifikansi sebesar 

0,026 dimana nilai ini lebih kecil pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan 



demikian hipotesis yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap 

pertumbuhan laba diterima. Koefisien regresi BOPO sebesar -0,229 

mengandung arti bahwa kenaikan sebesar satu satuan persen dari BOPO 

akan menyebabkan penurunan pertumbuhan laba sebesar -0,229 

sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar satu 

satuan persen BOPO akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan laba 

sebesar -0,229 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap.  

Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh 

terhadap tingkat pendapatan atau earning yang dihasilkan oleh bank. Jika 

kegiatan operasional dilakukan dengan efisien (dalam hal ini nilai rasio 

BOPO rendah) maka laba yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Selain 

itu, besarnya rasio BOPO juga disebabkan karena tingginya biaya dana 

yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana. 

Semakin besar BOPO, maka akan semakin kecil/menurun kinerja 

keuangan perbankan, begitu juga sebaliknya, bila BOPO semakin kecil, 

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin 

meningkat atau membaik. 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo (2006),  

Iswatun (2009) dan Rahman (2010) yang menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang 

diterima. 

 

 

 



5. Pengaruh Variabel LDR Terhadap Pertumbuhan Laba 

Dari hasil penelitian diperoleh thitung sebesar 0,447 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,023 dimana nilai ini lebih kecil pada tingkat 

signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

LDR berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan laba diterima. 

Koefisien regresi LDR bernilai 0,291 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu satuan persen dari LDR akan menyebabkan kenaikan 

pertumbuhan laba sebesar 0,291 sedangkan variabel lain diasumsikan 

tetap, dan sebaliknya penurunan sebesar satu satuan persen LDR akan 

menyebabkan penurunan pertumbuhan laba sebesar 0,291 sedangkan 

variabel lain diasumsikan tetap. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Loan Deposit 

Ratio (LDR) menunjukkan semain riskan kondisi likuiditas bank. Jika 

presentase penyaluran kredit terhadap dana pihak ketiga berada antara 

80%-110%, maka bank tersebut dapat dikatakan mempunyai profitabilitas 

yang baik, sehingga kinerja keuangan bank tersebut juga baik (Bank 

Indonesia, 2004). 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Iswatun (2009) menyatakan bahwa LDR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan laba yang diperoleh bank. Begitu pula 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2010) serta Erna (2009) 

yang menyatakan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumuhan laba. 

 



4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pembahasan Dikaitkan dengan Uji Simultan 

  Berdasarkan hasil uji simultan diketahui bahwa pertumbuhan laba 

bank dapat dipengaruhi signifikan secara bersama-sama oleh variabel-

variabel CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR dengan nilai 0,151 dengan 

nilai signifikansi 0,036. Dari nilai adjusted R square, didapatkan bahwa 

59% variabel pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh variasi dari lima 

variabel. Sisanya 41% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.  

4.6.2 Pembahasan Dikaitkan dengan Uji Parsial 

Secara parsial didapatkan semua variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Hasil uji regresi menunjukkan adanya pengaruh CAR yang 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan nilai 0,204. 

Koefisien yang positif menunjukkan sebagian besar data pada 

periode penelitian ketika nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) 

mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai pertumbuhan laba yang 

mengalami kenaikan. Penurunan CAR bisa disebabkan oleh 

penurunan modal disertai kenaikan terhadap AMTR. Peningkatan 

ATMR bisa terjadi karena semakin besar kredit yang disalurkan 

oleh bank. Semakin besar kredit yang disalurkan oleh bank maka 

semakin besar pula ATMR bank yang bersangkutan sehingga CAR 

akan turun. Peningkatan CAR bisa disebabkan karena terjadi 



peningkatan modal sendiri. Karena terjadi peningkatan modal 

sendiri maka biaya dana akan menurun sehingga laba justru akan 

meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 

Capital Adequacy Ratio (CAR) maka laba yang diperoleh bank 

akan semakin besar . Semakin besar Capital Adequacy Ratio 

(CAR) maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam 

menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan 

usahanya sehingga kinerja bank juga akan meningkat. Selain itu, 

semakin tinggi permodalan bank maka bank dapat melakukan 

ekspansi usahanya dengan lebih aman. Adanya ekspansi usaha 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank 

tersebut. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan 

mempunyai capital yang optimal. Capital yang optimal dapat 

diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

modal rata-rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank 

dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang 

mengandung risiko, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP 

tanggal 31 mei 2004, CAR merupakan perbandingan antara modal 

dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko , semakin tinggi CAR 

berarti semakin tinggi modal sendiri untuk mendanai aktiva 

produktif, semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan oleh bank. 

Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 



meningkatkan jumlah standar CAR dari 5% menjadi 8%. Karena 

kebijakan ini memiliki fungsi ganda selain untuk memperbaiki 

kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan juga 

meningkatkan kualitas kesehatan bank tersebut di mata masyarakat. 

2. Non Performing loan (NPL) 

Hasil uji regesi menunjukkan adanya pengaruh NPL yang 

negative signifikan terhadap pertumbuhan laba sebesar -0,409. 

Koefisien yang negatif menunjukkan sebagian besar data pada 

periode penelitian ketika nilai NPL (Non Performing loan) 

mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai pertumbuhan laba yang 

mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian kredit bank mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap besar kecilnya perolehan laba bank. Jika pengembalian 

kredit berjalan dengan lancar yang tersisa dari NPL rendah maka 

laba atau profit yang direncanakan akan terpenuhi dan laba akan 

meningkat. Dalam memberikan kredit, bank harus melakukan 

analisis terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban. 

Bank harus melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan 

terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit atau gagal bayar 

debitur. NPL digunakan oleh perbankan untuk mengukur 

kemampuan bank tersebut untuk menyanggah resiko kegagalan 

pengembalian kredit oleh debitur. NPL yang terus meningkat dapat 

menunjukan tingkat resiko kredit bank yang semakin memburuk. 

Dengan meningkatnya NPL, maka perputaran keuntungan bank 



akan mengalami penurunan, yang jika tidak segera diantisipasi 

dengan langkah menekan tingkat NPL (sita jaminan, lelang, dst), 

maka akan menguras sumber daya pokok pokok usaha bank yang 

lain sehingga dapat mengganggu perputaran dana masyarakat yang 

tersimpan didalam bank tersebut. Peningkatan NPL selama periode 

penelitian akan mempengaruhi pertumbuhan laba secara signifikan. 

Semakin banyak kredit macet dalam pengelolaan kredit bank yang 

ditunjukkan dalam NPL akan menurunkan tingkat pendapatan 

bank. NPL yang terus meningkat mengakibatkan tingkat resiko 

kredit bank makin buruk sehingga perputaran keuntungan bank 

juga menurun. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh NPL dalam 

penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kredit 

bermasalah dalam pengelolaan kredit bank yang ditunjukkan dalam 

NPL maka akan menurunkan tingkat pendapatan bank yang 

tercermin melalui laba dalam persamaaan penelitian ini. 

Berdasarkan Lampiran 14, Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/11/DPNP tanggal 31 maret 2010 kriteria rasio Non Performing 

Loan (NPL) dibawah 5%. 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Hasil uji regresi menunjukkan adanya pengaruh NIM yang 

positif signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan nilai 0,060. 

Koefisien yang positif menunjukkan sebagian besar data pada 

periode penelitian ketika nilai NIM (Net Interest Margin) 

mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai pertumbuhan laba yang 



mengalami kenaikan juga. NIM suatu bank sehat bila memiliki 

NIm diatas 2%. Peningkatan NIM disebabkan oleh peningkatan 

pendapatan bunga bersih tetapi tidak diikuti peningkatan aktiva 

produktif. Penurunan NIM disebabkan karena peningkatan rata-rata 

aktiva produktif yang tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan 

bunga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar 

NIM maka laba yang diperoleh bank akan semakin besar. NIM 

adalah komponen pendapatan bank dari interest income yaitu 

pendapatan bersih yang diperoleh oleh bank dari selisih bunga 

antara bunga dana yang dibayar dengan bunga kredit yang 

diperoleh. Untuk dapat meningkatkan perolehan NIM maka perlu 

menekan biaya dana, biaya dana adalah bunga yang dibayarkan 

oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang 

bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan 

oleh bank akan menentukan berapa persen bank harus menetapkan 

tingkat bunga kredit yang diberikan kepada nasabahnya untuk 

memperoleh pendapatan netto bank. Dalam hal ini tingkat suku 

bunga sangat menentukan besarnya NIM. Spread antara 

pendapatan bunga dan biaya bunga yang kecil membuat perubahan 

laba menjadi kecil. Biaya bunga naik yang disebabkan oleh 

kenaikan BI rate dan tekanan inflasi menyebabkan bank kehilangan 

kesempatan memperoleh laba dari aktiva produktif. Pihak bank 

tidak langsung menaikkan bunga kredit karena akan mempengaruhi 

angsuran dan menyebabkan rasio kredit bermasalah meningkat, 



langkah yang dilakukan harus mengurangi margin dan 

meningkatkan volume kredit. 

4. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

Hasil uji regresi menunjukkan adanya pengaruh BOPO yang 

signifikan negative terhadap pertumbuhan laba dengan nilai -0,229. 

Koefisien yang negatif menunjukkan sebagian besar data pada 

periode penelitian ketika nilai BOPO mengalami kenaikan, diikuti 

dengan nilai pertumbuhan laba yang mengalami penurunan. Hasil 

ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar nilai 

BOPO maka semakin kecil nilai pertumbuhan laba. Rasio BOPO 

merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Apabila nilai BOPO semakin besar, maka 

biaya operasional semakin tinggi dibandingkan dengan pendapatan 

operasional. Biaya operasional yang besar mengurangi laba 

operasional sehingga juga mengurangi laba sebelum pajak. Biaya 

operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

operasional perbankan sedangkan pendapatan operasional adalah 

pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam 

bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perbankan harus memperhatikan efisiensi 

operasionalnya dengan memperhatikan biaya yang dikeluarkan 

dengan pendapatan yang diterima. Perbankan telah mengontrol 

efisiensi dalam perusahaannya sehingga BOPO yang rendah akan 



meningkatkan pertumbuhan laba. Tingkat efisiensi bank dalam 

menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 

atau earning yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasional 

dilakukan dengan efisien (dalam hal ini nilai rasio BOPO rendah) 

maka laba yang dihasilkan bank tersebut akan naik, maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank semakin meningkat atau 

membaik, begitu juga sebaliknya. Dengan melihat hasil ini, 

perbankan dapat lebih menghemat biaya dan lebih meningkatkan 

pendapatannya agar laba yang diperoleh lebih tinggi lagi. Bank 

Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO melalui 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/73/INTERN DPNP tanggal 24 

desember 2004 adalah di bawah 90%, karena jika rasio BOPO 

melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka bank tersebut 

dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan 

operasionalnya. 

5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil uji regresi menunjukkan LDR berpengaruh signifikan 

positif terhadap pertumbuhan laba sebesar 0,291. Koefisien yang 

positif menunjukkan sebagian besar data pada periode penelitian 

ketika nilai LDR mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai 

pertumbuhan laba yang mengalami kenaikan juga. Hal ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi LDR maka 

semakin tinggi pertumbuhan laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dari dana pihak 



ketiga. Dengan tingginya kredit yang diberikan, maka pendapatan 

bunga dari kredit tersebut juga akan meningkat, yang berdampak 

pada tingginya perolehan laba bank. Sehingga dapat dikatakan 

kinerja keuangan bank tersebut meningkat. Dilihat dari pihak 

emiten (manajemen perusahaan), LDR merupakan faktor yang 

cukup penting dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga 

merupakan suatu keharusan untuk menjaga rasio LDR pada tingkat 

yang aman (sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu 

80%-110%). Dengan optimalnya LDR maka dalam kegiatan 

usahanya, bank akan selalu memperoleh keuntungan. Kemudian 

dari pihak investor, LDR dapat dijadikan acuan untuk menentukan 

strategi investasinya. Semakin likuid suatu bank, maka dapat 

disimpulkan kelangsungan bank tersebut akan berlangsung lama, 

dengan demikian investor akan tertarik untuk berinvestasi di bank 

tersebut karena yakin bahwa investasi yang ditanamkan akan selalu 

mengahasilkan keuntungan bagi dirinya. LDR merupakan rasio 

yang menunjukkan tingkat likuiditas suatu bank juga menunjukkan 

kemampuan dalam menjalankan fungsi intermediasinya dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga ke kredit. Jika rasio ini 

menunjukkan angka rendah maka bank dalam kondisi kelebihan 

likuiditas yang akan menyebabkan bank kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh laba lebih besar. Disamping itu jika rasio ini 

menunjukkan angka yang berlebihan bank akan mengalami 

kesulitan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya 



sehingga bank harus dapat mengelola rasio ini agar tidak 

mengalami kesulitan likuiditas tetapi juga dapat memaksimalkan 

komposisi LDR untuk bisa memaksimalkan laba yang akan 

diperolehnya. LDR juga menyatakan seberapa jauh bank mampu 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan 

dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Peningkatan LDR dapat disebabkan karena 

peningkatan jumlah kredit yang diberikan. Menurut Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 kriteria batas 

LDR sebesar 80%-110%. Ditemukan bahwa perhitungan LDR 

yang dilakukan perbankan saat ini telah terjadi setelah unsur kredit 

bermasalah dan kredit macet tidak dimasukkan dalam 

penghitungan LDR. Dengan demikian, apabila kredit yang 

diberikan semakin besar maka pendapatan bunga kredit juga akan 

meningkat dan akibatnya akan meningkatkan laba perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

4.7 Implikasi 

Berdasarkan perhitungan hasil tingkat signifikansi dan koefisien regresi 

maka para manajemen perbankan dalam melakukan prediksi terhadap 

pertumbuhan  laba pada periode mendatang sebaiknya mempertimbangkan rasio-

rasio keuangan yang mempunyai urutan prioritas yaitu CAR, NPL, NIM, BOPO 

dan LDR karena kelima rasio keuangan tersebut merupakan rasio keuangan yang 

paling berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 



Bagi pihak manajemen perbankan diharapkan selalu menjaga tingkat 

modalnya, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan bank tersebut. Dengan 

melihat CAR diharapkan bank mampu menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang 

diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar CAR maka semakin tinggi 

kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian kegiatan usahanya sehingga kinerja bank juga akan meningkat. Selain 

itu, semakin tinggi permodalan bank maka bank dapat melakukan ekspansi 

usahanya dengan lebih aman (Hasibuan, 2004 : 65). Hasil temuan ini mendukung 

hasil penelitian dari Prasetyo (2006), Iswatun (2009), dan Rahman (2010) yang 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan laba yang diterima.  

 Dalam memberikan kredit, bank harus melakukan analisis terhadap 

kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank harus melakukan 

peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko 

kredit atau gagal bayar debitur. Selain itu, pembinaan terhadap kredit yang 

diberikan agar tidak berubah memburuk diperlukan dalam upaya menjaga 

kesehatan bank dan memaksimalkan laba dari kredit. Manajemen bank perlu 

memperhatikan besarnya NPL karena bank dengan aset yang besar perlu 

mengelola assetnya dengan baik dengan terus menjaga besarnya NPL dan 

melakukan efisiensi dalam menghasilkan pendapatan bunga bank yang optimal 

(masyhud Ali, 2004). Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo 

(2006), Iswatun (2009) dan Rahman (2010) yang menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang diterima. 



Semakin tinggi rasio NIM maka akan menyebabkan semakin tingginya 

pertumbuhan laba. Bagi pihak emiten (pihak manajemen bank), rasio NIM 

menunjukkan berapa besar bunga bersih yang diperoleh bank tersebut, dimana 

bunga merupakan hasil dari kegiatan utama bank yaitu sebagai pihak penyalur 

dana kepada pihak yang membutuhkan. Karena kegiatan usaha pokoknya tersebut, 

maka rasio NIM ini merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan hidup 

bank tersebut. Sehingga sebaiknya pihak emiten (manajemen bank) harus selalu 

menjaga agar rasio NIM berada pada posisi yang tinggi, sehingga laba yang 

diperoleh juga akan tinggi. Dengan tingginya laba yang diperoleh, maka kinerja 

keuangan bank tersebut juga akan meningkat. Bagi pihak investor, rasio NIM 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan strategi investasi. 

Semakin tinggi rasio NIM maka semakin tinggi pula kemampuan bank tersebut 

memperoleh pendapatan bunga bersihnya, sehingga banyak investor yang tertarik 

berinvestasi ke bank tersebut. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari 

Prasetyo (2006) dan Iswatun (2009) yang menunjukkan bahwa NIM berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang diterima. 

Bagi perbankan pergerakan rasio BOPO haruslah menjadi perhatian 

khusus agar perusahaannya selalu berada pada tingkat efisiensi yang bisa 

menghasilkan laba yang maksimal, sehingga kinerja yang dicapai selalu 

meningkat. Dengan melihat variable BOPO perbankan juga diharapkan dapat 

memperkecil besarnya BOPO, sehingga biaya operasional yang dikeluarkan bank 

bersangkutan akan semakin efisien. Bagi investor, rasio ini perlu diperhatikan 

sebagai salah satu bahan pertimbangannya dalam menentukan strategi 

investasinya. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Prasetyo (2006), 



Iswatun (2009) dan Rahman (2010) yang menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba yang diterima. 

Jika besarnya LDR 80%-110% maka perusahaan optimal, sehingga bank 

dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. 

Sedangkan jika besanya LDR lebih dari 110%, maka bank tersebut beresiko, 

sehingga bank pada saat ini dianjurkan untuk tidak memenuhi permintan kredit 

karena dikhawatirkan terjadi penangguhan dalam pembayaran kreditnya 

(Dendawijaya, 2000 : 118). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin 

rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit 

sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Hasil temuan ini 

mendukung hasil penelitian dari Iswatun (2009), Erna (2009) dan Rahman (2010) 

yang menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan laba yang diterima. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh rasio CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR 

terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian atas pengujian hipotesis secara parsial 

membuktikan bahwa CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis secara simultan 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR 

terhadap pertumbuhan laba. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1.  Periode penelitian hanya sebatas tahun 2007-2009 saja. 

2. Tingkat adjusted R
2
 yang rendah, hanya sebesar 0,59 yang menunjukkan bahwa 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang lebih besar terhadap pertumbuhan laba. 

 

 

 

 



5.3 Saran 

 Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Manajemen Perbankan 

 Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan laba perbankan. Diharapkan manajemen 

perbankan mampu menjaga rasio CAMEL secara lebih baik dan konsisten, 

sehingga dapat mengakibatkan tingkat pertumbuhan laba perbankan yang 

tinggi. Dari tingkat pertumbuhan laba yang tinggi akan menarik investor 

untuk menanamkan dananya.  

2. Bagi Dunia Akademik 

 Hasil penelitian mengenai pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR 

terhadap pertumbuhan laba ini minimal dapat memberikan informasi bagi 

penelitian-penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel penelitian 

yang lain. Karena dengan adanya penelitian yang baru diharapkan dapat 

menambah wawasan dan dapat memberikan kesimpulan yang lebih baik 

nantinya. 

. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Bank Simbol  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

Bank Bukopin, Tbk 

Bank Bumi Artha, Tbk 

Bank Bumiputera Internasional, Tbk 

Bank Capital Indonesia, Tbk 

Bank Central Asia, Tbk 

Bank Danamon, Tbk 

Bank Eksekutif Internasional, Tbk 

Bank Himpunan Saudara, Tbk 

Bank Internasional Indonesia, Tbk 

Bank Kesawan, Tbk 

Bank Mandiri, Tbk 

Bank Mayapada Internasional, Tbk 

Bank Mega, Tbk 

Bank Negara Indonesia, Tbk 

Bank CIMB Niaga, Tbk 

Bank OCBC NISP, Tbk 

Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

Bank Pan Indonesia, Tbk 

Bank Permata, Tbk 

Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

Bank Swadesi, Tbk 

Bank Victoria Internasional, Tbk 

INPC 

BBKP 

BNBA 

BABP 

BACA 

BBCA 

BDMN 

BEKS 

SDRA 

BNII 

BKSW 

BMRI 

MAYA 

MEGA 

BBNI 

BNGA 

NISP 

BBNP 

PNBN 

BNLI 

BBRI 

BSWD 

BVIC 



LAMPIRAN 2 

DATA VARIABEL SAMPEL PENELITIAN 

 

No

. 

Nama Bank Tahun CAR NPL NIM BOPO LDR Pertumbuhan 

laba 
1. Bank Artha 

Graha 

Internasional 

2007 12,24% 2,55% 3,67% 97,69% 82,22% -29,07% 

2008 14,93% 2,70% 3,74% 97,54% 93,47% 29,02% 

2009 13,87% 2,83% 3,81% 97,06% 84,04% 59,71% 

2. Bank 

Bukopin 

2007 12,84% 3,57% 4,27% 85,52% 65,26% 18,17% 

2008 11,21% 4,87% 4,80% 84,45% 83,60% 1,33% 

2009 14,36% 2,81% 4,07% 87,17% 75,99% -5,54% 

3. Bank Capital 

Indonesia 

2007 50,37% 0,00% 4,52% 80,35% 73,26% 230,69% 

2008 28,40% 0,82% 4,36% 88,36% 67,72% -3,44% 

2009 46,79% 0,24% 4,64% 86,03% 49,65% 72,87% 

4. Bank Central 

Asia 

2007 19,2% 0,8% 6,1% 66,73% 43,6% 5,52% 

2008 15,8% 0,6% 6,6% 66,76% 53,8% 20,58% 

2009 15,3% 0,7% 6,4% 68,84% 50,3% 15,86% 

5. Bank 

Internasional 

Indonesia 

2007 20,19% 2,23% 5,19% 96,29% 88,01% -55,90% 

2008 19,44% 2,00% 5,59% 94,65% 86,53% 108,96% 

2009 14,71% 1,56% 6,09% 99,53% 82,93% -93,84% 

6. Bank Negara 

Indonesia 

2007 15,74% 4,01% 4,99% 93,04% 60,56% -47,59% 

2008 13,47% 1,74% 6,26% 90,16% 68,61% 32,65% 

2009 13,78% 0,84% 6,01% 84,86% 64,06% 76,52% 

7. Bank Rakyat 

Indonesia 

2007 15,84% 3,44% 10,8% 69,80% 68,80% 31,71% 

2008 13,18% 2,80% 10,1% 72,65% 79,93% 14,16% 

2009 13,20% 3,52% 9,14% 77,64% 80,88% 11,36% 

8. Bank Bumi 

Artha 

2007 34,30% 1,78% 6,60% 85,17% 51,99% -25,22% 

2008 31,15% 1,46% 6,90% 82,44% 59,86% 39,29% 

2009 28,42% 1,71% 7,00% 82,29% 50,58% -0,99% 

9. Bank 

Bumiputera 

Internasional 

2007 11,86% 6,10% 7,00% 95,56% 84,50% -10,04% 

2008 11,78% 5,64% 5,17% 96,81% 90,44% -48,16% 

2009 11,19% 5,63% 5,78% 98,84% 89,64% 458,11% 

10. Bank 

Danamon 

2007 20,3% 2,3% 10,4% 47,9% 88,1% 50,78% 

2008 15,4% 2,3% 11,1% 53,6% 86,4% 8,54% 

2009 20,7% 4,5% 12% 50,1% 88,8% -9,67% 

11. Bank 

Eksekutif 

Internasional 

2007 11,91% 4,37% 8,44% 99,85% 78,06% -1,09% 

2008 8,34% 4,57% 7,63% 110,9% 71,04% -17,32% 

2009 8,02% 8,39% 7,45% 165,7% 79,22% 3,02% 

12. Bank 

Himpunan 

Saudara 

2007 14,99% 0,45% 12,3% 80,70% 93,87% 138,34% 

2008 12,75% 0,56% 10,4% 82,42% 102,2% 21,03% 

2009 13,96% 0,70% 7,19% 85,35% 94,94% -7,56% 

13. Bank 

Kesawan 

2007 10,36% 6,81% 4,68% 95,16% 68,46% 17,48% 

2008 10,43% 4,08% 4,24% 102,6% 74,66% -33,80% 

2009 12,56% 5,70% 4,78% 96,46% 66,97% 33,68% 



14. Bank Mandiri 2007 21,1% 1,5% 5,2% 46,7% 54,3% 123,70% 

2008 15,7% 1,1% 5,5% 42,3% 59,2% 27,41% 

2009 15,6% 0,4% 5,2% 40,2% 61,4% 34,14% 

15. 

 

Bank 

Mayapada 

Internasional 

2007 29,95% 0,48% 6,85% 88,46% 103,8% 11,43% 

2008 26,69% 2,83% 7,57% 90,63% 100,2% 2,04% 

2009 19,37% 0,96% 6,74% 93,82% 83,77% -0,75% 

16. Bank Mega 2007 13,02% 1,53% 5,06% 79,21% 46,74% 236,03% 

2008 16,12% 1,18% 5,44% 83,15% 64,67% -9,51% 

2009 18,42% 1,7% 4,94% 85,91% 56,82% -5,04% 

17. Bank CIMB 

Niaga 

2007 17,03% 1,94% 5,91% 78,44% 79,30% 123,65% 

2008 15,59% 1,42% 5,50% 88,26% 87,84% -47,97% 

2009 13,59% 1,04% 6,60% 82,77% 95,11% 99,74% 

18. Bank 

Nusantara 

Parahyangan 

2007 17,00% 1,48% 3,61% 87,84% 49,39% 5,13% 

2008 14,04% 1,12% 3,60% 89,72% 66,12% -11,05% 

2009 12,56% 1,81% 3,69% 89,28% 73,64% 1,06% 

19. Bank OCBC 

NISP 

2007 16,15% 2,12% 4,99% 88,19% 89,14% 5,71% 

2008 17,01% 1,75% 5,40% 86,12% 76,69% 29,08% 

2009 18% 1,39% 5,53% 84,24% 72,39% 34,77% 

20. Bank Pan 

Indonesia 

2007 21,58% 1,76% 5,81% 73,74% 92,36% 40,31% 

2008 20,31% 2,15% 4,76% 84,56% 78,93% -21,50% 

2009 21,79% 1,60% 4,72% 84,56% 73,31% 23,54% 

21. Bank 

Permata 

2007 13,3% 1,5% 7,00% 84,8% 88,% 61,87% 

2008 10,8% 1,1% 6,2% 88,9% 81,8% -21,50% 

2009 12,2% 1,5% 5,7% 89,2% 90,6% 23,54% 

22. Bank 

Swadesi 

2007 20,66% 1,95% 7,07% 90,80% 62,16% 5,19% 

2008 33,27% 2,16% 5,44% 80,52% 83,11% 144,29% 

2009 32,50% 1,82% 5,41% 74,57% 82,20% 67,70% 

23. Bank 

Victoria 

Internasional 

2007 15,43% 0,20% 2,56% 85,59% 55,92% 50,33% 

2008 22,77% 0,44% 2,61% 92,93% 53,46% -22,7% 

2009 16,86% 0,00% 2,38% 92,05% 50,43% 38,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CAR 69 8.02 50.37 17.9955 7.98999 

NPL 69 .00 8.39 2.2262 1.74404 

NIM 69 2.38 12.37 6.0503 2.15858 

BOPO 69 40.20 165.76 84.7039 17.32899 

LDR 69 43.60 103.88 74.4326 15.29334 

LABA 69 -93.84 458.11 31.2951 77.81527 

Valid N (listwise) 69     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 76.75467061 

Most Extreme Differences Absolute .208 

Positive .208 

Negative -.164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.725 

Asymp. Sig. (2-tailed) .605 

a. Test distribution is Normal.  

   

94  



 

 

 

 

 

 



UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 72.063 68.885  1.046 .299   

CAR .004 .045 .011 .085 .932 .995 1.005 

NPL .209 3.802 .009 .055 .956 .622 1.607 

NIM -.060 .073 -.111 -.824 .413 .849 1.178 

BOPO -.729 .736 -.162 -.990 .326 .574 1.741 

LDR .291 .651 .057 .447 .656 .945 1.059 

a. Dependent Variable: LABA       

       

 

UJI AUTOKORELASI 

 

 

 

 

 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .465
a
 .567 .590 79.74234 2.017 

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO  

b. Dependent Variable: LABA   

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21518409.81 5 430368.961 .673 .302 

Residual 392620.507 63 6232.072   

Total 392620.507 68    

a. Predictors: (Constant), LDR, NPL, CAR, NIM, BOPO   

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual   



 

LAMPIRAN 5 

UJI ANALISIS REGERSI BERGANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .465
a
 .567 .590 79.74234 

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11147.670 5 960.1849 .151 .036
a
 

Residual 400607.003 63 6358.841   

Total 411754.673 68    

a. Predictors: (Constant), LDR, CAR, NIM, NPL, BOPO   

b. Dependent Variable: LABA     

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 72.063 68.885  1.046 .299 

CAR .204 .045 .011 .025 .035 

NPL -.409 3.802 -.009 -.045 .046 

NIM .060 .073 .111 .224 .013 

BOPO -.229 .736 -.162 -.190 .026 

LDR .291 .651 .057 .447 .023 

a. Dependent Variable: LABA     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


