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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 23 perusahaan 

perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 

2009-2011 berturut-turut sesuai dengan kriteria penelitian. Sehingga diperoleh 

sampel sejumlah 23 x 3 tahun = 69 observasi. Data yang digunakan adalah 

laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Daftar perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam lampiran A. Proses pemilihan data dijelaskan dalam tabel 4.1 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2009-2011 

Perusahaan yang delisting selama tiga tahun berturut-turut 

31 

 

(1) 

Perusahaan yang tidak memenerbitkan laporan tahunan minimal 

tiga tahun berturut-turut 

(4) 

Perusahaan yang mengalami kerugian (3) 

Jumlah Sampel yang digunakan dalam penelitian  23 

 Jumlah Observasi (23 * 3 tahun) 69 

Sumber : Data setelah diolah 

 

4.2  Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 
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menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu microsoft excel dan 

menggunakan program aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS) 

versi 16. 

 

4.2.1  Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum. 

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.2 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CAR 69 9.63 46.49 17.8501 6.67679 

NPL 69 .35 8.82 2.4338 1.57794 

NIM 69 1.77 14.00 5.8894 2.41839 

BOPO 69 60.90 97.98 82.6996 8.91024 

LDR 69 40.22 98.30 73.7907 13.76022 

Pertumbuhan 

Laba 

69 -69.61 537.88 60.6612 91.67142 

Valid N 

(listwise) 

69 
    

 

Sumber : Data Sekunder setelah diolah dengan SPSS 

 

 Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah observasi dalam penelitian 

(N) adalah sebanyak 69 perusahaan. Dari 69 observasi penelitian terhadap sampel 
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dapat diketahui bahwa variabel CAR nilai minimumnya adalah sebesar 9,63 dan 

nilai CAR maksimum sebesar 46,49. Hal ini berarti bahwa dari 69 observasi 

tersebut nilai CAR yang paling kecil adalah 9,63 % sedangkan nilai CAR 

terbesarnya adalah 46,49 %. Rata-rata CAR perusahaan perbankan adalah sebesar 

17,8501 dengan standar deviasi sebesar 6,67679. Nilai standar deviasi lebih kecil 

daripada rata-rata, hal ini mengindikasikan variabel CAR terdistribusi secara 

normal.   

 Pada variabel NPL nilai minimum sebesar 0,35 dan nilai maksimum 8,82. 

Hal ini berarti bahwa dari 69 observasi penelitian yang ada memiliki nilai NPL 

terendah sebesar 0,48 % dan nilai tertinggi sebesar 8,82%. Rata-rata NPL yang 

dimiliki perusahaan perbankan dalam penelitian ini adalah sebesar 2.4338 dan 

dengan standar deviasi 1.57794. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada rata-

rata, hal ini mengindikasikan bahwa variabel NPL terdistribusi secara normal. 

 Pada variabel NIM, nilai minimum dari 69 observasi penelitian adalah 

sebesar 1,77 dan nilai NIM maksimum sebesar 14,00. Hal ini berarti bahwa NIM 

terkecil adalah 1,17 % sedangkan NIM terbesar adalah 14 %. Rata-rata NIM 

perusahaan perbankan adalah sebesar 5,8894 dengan standar deviasi sebesar 

2,4139. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada rata-rata mengindikasikan 

variabel NIM terdistribusi secara normal. 

 Pada variabel BOPO, diketahui bahwa nilai minimum dari 69 observasi 

penelitian bank adalah sebesar 60,90 dan nilai BOPO maksimum sebesar 97,98. 

Hal ini berarti bahwa BOPO terkecil adalah 60,9 % sedangkan BOPO terbesar 

adalah 97,98%. Rata-rata BOPO perusahaan perbankan adalah sebesar 82,669 
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dengan standar deviasi sebesar 8,91024. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

rata-rata mengindikasikan variabel BOPO terdistribusi secara normal. 

 Pada variabel LDR, nilai minimum sebesar 40,22 dan nilai maksimum 

98.30. Hal ini berarti bahwa dari 69 observasi penelitian, nilai LDR terkecil 

adalah sebesar 40,22 % sedangkan LDR terbesat adalah 98.30%. Rata-rata LDR 

yang dimiliki perusahaan perbankan dalam penelitian ini adalah sebesar 73,7907 

dan dengan standar deviasi 13.76022. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

rata-rata mengindikasikan variabel LDR terdistribusi secara normal.  

 Pertumbuhan Laba (PL) mempunyai nilai minimum sebesar -69.61 dan 

nilai maksimum 537,8. Hal ini berarti dari 69 observasi penelitian menunjukkan 

bahwa nilai minimum pertumbuhan laba adalah -69,61% dan nilai maksimumnya 

adalah 537,8%. Rata-rata PL yang dimiliki perusahaan perbankan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 60,6612 dan dengan standar deviasi 91,67142. Nilai 

standar deviasi lebih besar daripada rata-rata hal ini mengindikasikan bahwa 

Pertumbuhan Laba sangat bervariasi antar perusahaan perbankan yang satu 

dengan perusahan yang lain, juga sangat bervariasi dari tahun ke tahun. 

 

4.2.2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian Asumsi Klasik pada penelitian ini terbagi menjadi empat bagian 

antara lain, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk menguji normalitas data, 

dan menguji keberadaan gejala yang mengganggu keabsahan data penelitian. 
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4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki 

distribusi yang bersifat normal atau tidak (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini 

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

Kolmogorov-Smirnov untuk menguji distribusi data.  

 Hasil uji normalitas dengan uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov,  

adalah 1,022 dan nilai signifikansi dari unstandardized residual sebesar 0,247 

Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Untuk memperkuat hasil uji 

statistik one sample Kolmogorov-Smirnov ini, maka dilakukan juga uji normalitas 

dengan menggunakan grafik histogram dan normal probability plot (P-P Plot). 

Grafik histogram dan normal probability plot apat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Gambar Grafik Histogram 

Sumber : Data setelah diolah menggunakan SPSS 
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Gambar 4.2 Gambar Probability Plot 

Sumber : Data setelah diolah menggunakan SPSS 

 

 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. Hasil ini konsisten 

dengan uji Kolmogorov-Smirmov yang dijelaskan di atas. Berdasarkan grafik 

histogram dan grafik normal probability-plot tersebut dapat dikatakan bahwa data 

secara umum terdistribusi secara normal. 
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4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat pada nilai tolerance dan 

variance inflaction factor (VIF). Nilai cut-off yang umumnya menyatakan 

keberadaan multikolinearitas dalam penelitian adalah tolerance ≤ 10 dengan nilai 

VIF ≥ 10. Uji multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel 4.4 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas semua variabel memiliki nilai tolerance 

≤10 dan nilai VIF ≥10. Dengan hasil uji multikolinearitas tersebut, maka semua 

variabel pada penelitian ini tidak memiliki problem multikolinearitas. 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

CAR  0,873 1,146 

NPL  0,783 1,277 

NIM  0,556 1,818 

BOPO  0,633 1,579 

LDR  0,685 1,460 

 

Sumber: Data setelah diolah dengan SPSS 
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4.2.2.3 Hasil Uji Autokolerasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu regresi linier terkait 

keberadaan masalah korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

penelitian dengan kesalahan pengganggu pada periode penelitian dikurangi 

periode sebelumnya (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik dalam suatu 

penelitian adalah regresi yang terbebas dari adanya masalah autokorelasi. 

  Dalam mengetahui adanya permasalahan autokorelasi pada penelitian 

ini dilakukan pengujian Durbin-Watson. Hasil pengujian Durbin-Watson. Nilai D-

W test sebesar 1,979 lebih besar dari batas atas (du) 1,7680 dan kurang dari 4 – 

1,7680 = 2,232 (4 – du). Berdasarkan pada hasil Durbin-Watson, penelitian ini 

tidak memiliki masalah terkait autokorelasi. 

 

4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap. Penelitian ini menggunakan cara dengan melihat 

grafik untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Pengujian ini 

dilakukan dengan grafik Scatterplot dengan Uji Park. Hasil uji heterokedastisitas 

dengan  Scatterplot dapat dilihat pada hasil pengolahan dengn menggunakan 

SPSS yaitu pada gambar 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar 4.3  Hasil Uji Heteroskedisitas 

Sumber : Data setelah diolah menggunakan SPSS 

 

 Berdasarkan grafik scatterplot pada Gambar 4.3 tampak bahwa titik-

titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik tersebut juga tampak baik di atas 

maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa, tidak terjadi 

adanya masalah heteroskedisitas sehingga model regresi baik untuk digunakan. 

 Pengujian menggunakan Scatterplot memiliki kesalahan yang signifikan 

(Ghozali, 2006). Pada penelitian ini, pengujian Scatterplot akan dikuatkan dengan 

Pengujian Heteroskedastisitas lainnya, pengujian tersebut dilakukan dengan Uji 

Park. 
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 Pengujian yang digunakan setelah dilakukan dengan Scatterplot adalah 

Uji Park. Uji heteroskedastis pada penelitian ini dilakukan dengan Uji Park. Uji 

Park dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual dengan masing-masing 

variabel independen. Guna menguatkan hasil pengujian Scatterplot, dan 

memastikan apakah ada gejala heteroskedastisitas, peneliti memperbandingkan 

nilai t-hitung dengan t-tabel. Untuk mengetahui nilai t-tabel, sebelumnya harus 

diketahui nilai df yang menunjukkan koefisien pembilang dan koefisien penyebut. 

Nilai df diketahui dengnan mengurangkan jumlah observase dengan jumlah 

variabel independen pada penelitian ini. 

  Diketahui nilai df adalah 65 dengan perhitungan df= n – k (df = 69 – 5) 

dimana k adalah jumlah variabel independen, dan n adalah jumlah obsevasi yang 

digunakan pada penelitian ini. Sehingga, diperoleh nilai t-tabel = 1, 99773. 

Hipotesis yang diajukan mengenai masalah homoskedastisitas ini sebagai berikut:  

-t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel ; dimana tidak terjadi heterokedastis, dan 

-t tabel ≥ t hitung ≥ t tabel ; dimana terjadi heterokedastisitas.  

Berikut adalah hasil perhitungan Uji Park :  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Gejala Heterokedastisitas dengan Uji Park 

Variabel Independen t - tabel t - hitung Kesimpulan 

CAR 1,99773 0,868 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

NPL 1,99773 0,843 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

NIM 1,99773 0,596 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

BOPO 1,99773 1,166 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

LDR 1,99773 0.295 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data setelah diolah menggunakan SPSS 

 

4.2.3 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda ( Multiple Regression) 

 Dalam penelitian ini masing-masing pengujian hipotesis dilakukan 

dengan analisis linier berganda (Multiple Regression). Pengujian analisis linier 

berganda meliputi uji koefisien determinasi dan uji Signifikansi Parameter 

individual (uji t), dimana pengujian ini menguji pengaruh setiap variabel secara 

parsial. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dimana pengujian ini menguji pengaruh 

seluruh variabel pada penelitian ini secara bersama-sama. Pengujian melalui Uji F 

merupakan pengujian yang melekat pada Uji Analisis Linier Berganda (Multiple 

Regression). Hasil Uji Analisis Linier Berganda dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut ini : 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Analisis Linier Berganda 

Variabel Koefisien Sig. Nilai F Adjusted 

R
2
 

CAR 4,417 0,007 

(2,810) 

0,001 0,222 

NPL 22,258 0,002 

(3.171) 

  

NIM -1,372 0,803 

(-0,251) 

  

BOPO 1,603 0,251 

(1,160) 

  

LDR 0,729 0,400 

(0.847) 

 

  

Sumber : Data setelah diolah menggunakan SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui sekaligus nilai adjusted R
2
 sebesar 

0,222. Hal ini berarti 22,2% tingkat pertumbuhan laba perusahaan perbankan 

dipengaruhi oleh variabel CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR. Sedangkan sisanya 

sebesar 78,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Tabel sekaligus menunjukan persamaan regresi yaitu: 

PL= -250,640 + 4,417 CAR + 22,256 NPL - 1,372 NIM + 1,603 BOPO + 0,729 

 LDR 

 Variabel CAR memiliki nilai koefisien regresi positif. Secara statistik 

variabel CAR ini signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α : 

5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,007 Dengan demikian, hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Laba yang 

terjadi pada perusahaan perbankan, diterima. 



59 

 

 

 Variabel NPL memiliki nilai koefisien regresi positif. Secara statistik 

variabel NPL ini signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α : 

5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,002. Dengan demikian, hipotesis kedua yang kedua 

yang menyatakan bahwa Non-Performing Loan berpengaruh negatif terhadap 

Pertumbuhan Laba yang terjadi pada Perusahaan Perbankan, ditolak. 

 Variabel NIM memiliki nilai koefisien regresi negatif. Namun, secara 

statistik variabel NIM ini tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih 

besar dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,803. Dengan demikian, hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Laba yang terjadi pada Perusahaan Perbankan,  ditolak. 

 Variabel BOPO memiliki nilai koefisien regresi positif. Namun, secara 

statistik variabel BOPO ini tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas 

lebih besar dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,251. Dengan demikian, hipotesis 

keempat yang menyatakan bahwa variabel Beban Operasional Perndapatan 

Operasional berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Laba yang terjadi pada 

Perusahaan Perbankan,  ditolak. 

 Variabel LDR memiliki nilai koefisien regresi positif. Namun, secara 

statistik variabel LDR ini tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih 

besar dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,400. Dengan demikian, hipotesis 

kelima yang menyatakan bahwa variabel LDR berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Laba yang terjadi pada Perusahaan Perbankan, ditolak. 
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4.3  Interpretasi Hasil 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas terdapat hanya satu hipotesis 

yang diterima dan hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Laba. Bagian ini merupakan penjelasan dari hasil uji analisis data 

sesuai dengan yang telah diuraikan di atas. Pembahasan hasil penelitian disusun 

secara berurutan berdasarkan perumusan hipotesis yang telah diajukan: 

 

4.3.1 Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan  Laba  Perusahaan 

 Perbankan 

 

 Hasil pengujian antara variabel CAR terhadap pertumbuhan laba 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara CAR terhadap pertumbuhan 

laba. Oleh karena itu, H1 “CAR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba” 

diterima. Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai t sebesar 2,810 dan tingkat 

signifikansi yang lebih kecil dari α=0.005 yaitu 0.007. Koefisien yang positif 

menunjukkan sebagian besar data pada periode penelitian ketika nilai CAR 

mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai pertumbuhan laba yang mengalami 

kenaikan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai CAR maka 

laba yang diperoleh bank akan semakin besar. Hal ini didasari oleh pemikiran 

dimana semakin besar nilai CAR  maka semakin tinggi kemampuan permodalan 

bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian (Hapsari, 2010). 

Semakin tinggi permodalan bank maka bank memiliki kemampuan yang kuat 

untuk memberikan modal untuk melakukan usaha perbankannya dengan lebih 
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aman. Ekspansi usaha perbankan yang dibangun dengan modal yang kuat akan 

mempengaruhi Pertumbuhan Laba perusahaan perbankan. 

 Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Daniariga 

(2011), Hapsari (2010), Sapariyah (2010), dan Artwienda (2009) yang 

menunjukkan bahwa CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Perbankan. Hasil temuan ini, juga menolak 

penelitian yang dilakukan oleh Nurhafita et al (2010) dan Aryanti (2010). 

 

4.3.2 Pengaruh Rasio NPL terhadap Pertumbuhan  Laba Perusahaan 

 Perbankan 

 

 Hasil pengujian antara variabel NPL terhadap pertumbuhan laba 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara NPL terhadap pertumbuhan laba. 

Oleh karena itu, H2 “NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba” 

ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t sebesar 3,171 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.002. Koefisien yang positif menunjukkan sebagian besar data pada 

periode penelitian ketika nilai NPL mengalami kenaikan, diikuti dengan nilai 

Pertumbuhan Laba yang mengalami kenaikan. Peningkatan NPL menurut penulis, 

bisa saja disebabkan karena adanya peningkatan kredit bermasalah yang cukup 

signifikan meskipun di sisi lain terdapat total kredit yang juga meningkat tetapi 

tidak cukup signifikan. Semakin banyak kredit macet dalam pengelolaan kredit 

bank yang ditunjukkan dalam NPL akan menurunkan tingkat pendapatan bank.  

 Nilai positif pada koefisien regresi variabel NPL menunjukkan sebagian 

besar data pada periode penelitian bahwa nilai NPL mengalami juga peningkatan, 

diikuti dengan peningkatan nilai pertumbuhan laba. Contohnya, nilai NPL pada 
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Bank BNI mengalami penurunan selama tahun 2009-2011 diikuti dengan 

penurunan pada persentase Pertumbuhan Laba pada tahun 2009-2011. 

 Namun, teori menyatakan bahwa NPL yang meningkat mengakibatkan 

tingkat resiko kredit bank yang semakin buruk hal ini mengakibatkan adanya 

pendapatan yang bermuara pada keuntungan bank juga ikut menurun. Atas teori 

tersebut, meningkatnya NPL dapat mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh 

perusahaan perbankan. 

 Menurut Cahyono (2008), komponen aktiva produktif yang terdiri dari 

kolektibilitas kredit secara keseluruhan yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, 

kredit diragukan dan kredit macet juga akan menghasilkan nilai yang tinggi 

karena komponen ini terdiri dari kredit bermasalah dan kredit lancar. Apabila nilai 

kredit bermasalah yang merupakan komponen dari total kredit sudah tinggi maka 

nilai NPL yang dihasilkan juga akan tinggi.  

 Hal tersebut menunjukkan, apabila pemberian kredit setiap tahun 

meningkat, akan meningkatkan nilai aktiva produktif yakni total penyaluran kredit 

dan mendorong nilai kredit bermasalah juga mengalami peningkatan. Namun, 

laba tetap meningkat dengan adanya bunga atas kredit yang diberikan diluar kredit 

bermasalah dan kredit bermasalah juga tetap menghasilkan pendapatan bunga, 

walaupun diakui sebagai kredit bermasalah namun penyelesaian kredit bermasalah 

oleh nasabah masih berjalan. 

 Alasan lain yakni nilai NPL yang meningkat, akan mendorong perusahaan 

perbankan untuk terus menyalurkan dananya terhadap aktivitas kredit yang lebih 

bauk agar mendapatkan pendapatan yang juga meningkat. Sehingga pendapatan 
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yang diperoleh oleh perusahaan perbankan juga meningkat dan laba perusahaan 

perbankan ikut bertumbuh.  

 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh, 

Cahyono et al (2008), Sapariyah et al (2010), dan Savitri et al (2011), dan 

Ariyanti (2010). Hasil dari penelitian ini juga menolak penelitian oleh Nurhafita 

(2010) dan Artwienda (2009) sebagaimana NPL memiliki pengaruh negatif 

namun tidak signifikan. 

 

4.3.3 Pengaruh Rasio NIM terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan 

 Perbankan 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel NIM terhadap Pertumbuhan 

Laba tidak berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikasi sebesar 0.803. Tidak signifikannya nilai NIM 

terhadap Pertumbuhan Laba dikarenakan pada periode penelitian, NIM 

menunjukkan sebaran/variabilitas data yang rendah (Ariyanti, 2010) 

  Oleh karena itu, H3 “NIM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

laba” ditolak. NIM diperoleh dari nilai perbandingan antara pendapatan bunga 

bersih dengan aktiva produktif dalam aktivitas kredit. Peningkatan NIM 

disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih tetapi tidak diikuti aktiva 

produktif dalam aktivitas kredit yang meningkat.  

 Peningkatan aktiva produktif berupa peningkatan atas kredit yang 

diberikan akan menghasilkan pendapatan bunga yang juga cenderung meningkat. 

Akan tetapi terdapat kredit macet yang juga meningkat hampir setiap tahunnya. 

Kredit bermasalah yang meningkat akan menurunkan nilai pendapatan bunga, 



64 

 

 

namun hal ini tidak signifikan karena masih terjadi pendapatan yang dihasilkan 

dari aktivitas pendapatan bunga dari kredit lancar, penempatan pada bank lain dan 

Bank Indonesia, surat-surat berharga, obligasi pemerintah, berbagai tagihan, dan 

penyertaan saham. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Aryanti (2010) Hasil penelitian ini sekaligus menolak penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Savitri (2011), Artwienda (2009) dan Cahyono (2008). 

 

4.3.4 Pengaruh Rasio BOPO terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan 

 Perbankan 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh 

secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil pengujian terhadap BOPO yakni nilai signifikansi sebesar 0.182. Nilai 

signifikansi yang terlalu besar menunjukkan sebaran atau variabilitas variabel 

BOPO rendah. Oleh karena itu, H4 “Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan laba” ditolak.  

 BOPO diperoleh dengan membandingkan biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Peningkatan BOPO dapat disebabkan karena terjadi 

peningkatan biaya operasional yang diikuti peningkatan pendapatan operasional. 

Peningkatan BOPO mengindikasikan bahwa semakin tidak efisien. Semakin besar 

biaya operasional yang dikeluarkan dan diikuti dengan pendapatan operasional 

yang meningkat, maka mengakibatkan laba ikut meningkat. 

 Menurut Nurhafita (2010) , Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis 

penelitian, disebabkan selain kondisi keuangan pada periode penelitian yang 
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rentan akibat kenaikkan kredit yang berpengaruh terhadap kemampuan 

manajemen dalam mengelola efisiensi operasionalnya. Hal ini dapat terjadi karena 

apabila perusahaan perbankan memiliki kredit bermasalah yang meningkat maka, 

beban CKPN akan berpengaruh pada laba yang namun nilainya tidak signifikan. 

 Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

Daniariga (2011) yang menujukkan bahwa BOPO berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap perubahan laba. Ariyanti (2008) yang menunjukkan bahwa 

BOPO memiliki arah koefisien yang positif dan tidak mempengaruhi 

pertumbuhan laba. Hasil penelitian ini juga menolak hasil penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh Sapariyah et al (2010), Nurhafita et al (2010) dan 

Artwienda (2009) 

 

4.3.5 Pengaruh Rasio LDR terhadap  Pertumbuhan Laba Perusahaan 

 Perbankan 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel LDR tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan. Nilai yang 

tidak signifikan menunjukan bahwa sebaran atau variabilitas variabel LDR 

rendah. Oleh karena itu, H5 “LDR berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

laba” ditolak. Nilai positif pada koefisien variabel LDR menunjukkan sebagian 

besar data pada periode penelitian ketika nilai LDR mengalami kenaikan, diikuti 

dengan kenaikan nilai perubahan laba. 

 LDR diperoleh dari perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan 

dengan dana pihak ketiga. LDR menyatakan bahwa bank mampu membayar 

kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan dana 
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yang berhasil dihimpun sendiri dan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Pengaruh LDR yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

LDR semakin besar kredit yang disalurkan.  

 Menurut Artwienda (2009), perusahaan perbankan melakukan aktivitas 

pemberian kredit sebanyak mungkin dengan harapan akan memperoleh laba. Hal 

yang terjadi akibat aktivitas tersebut tidak sesuai, maka laba yang diharapkan 

tidak sesuai dan menghasilkan nilai yang tidak signifikan.  

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Daniariga (2011), Hapsari (2010), Aryanti (2010), dan Artwienda (2009) yang 

menunjukkan pengaruh LDR positif signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. 

Penelitian ini menolak penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sapariyah 

(2010). 

 


