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ABSTRAKSI 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang 

terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER) dan Loans to Deposits Ratio 

(LDR) terhadap perubahan laba baik secara simultan maupun secara parsial serta 

mengetahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

perubahan laba. 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 8 bank. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel 

bebas yang diteliti mempengaruhi perubahan laba pada perusahaan yang bergerak 

di sektor perbankan dan secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Operating Efficiency 

Ratio (OER) memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Sedangkan variabel 

Loans to Deposits Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

laba. Variabel Return On Assets (ROA) merupakan variabel yang mempunyai 

pengaruh dominan dengan arah negatif terhadap perubahan laba. 

 

Kata kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio 

(OER) dan Loans to Deposits Ratio (LDR) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan kata yang sudah tidak asing lagi. Banyak pihak yang 

telah memberikan definisi mengenai bank. Namun secara umum dari pengertian-

pengertian yang ada, bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melakukan 

aktivitas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat serta menjadi perantara lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa bank mempunyai peran penting 

dalam perekonomian. Karena peran tersebut, bank jika dikelola secara baik akan 

memiliki prospek finansial yang cukup menjanjikan. Hal inilah yang memicu 

banyak kalangan yang berusaha untuk bergerak dalam usaha jasa pelayanan ini. 

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa bank mempunyai daya tarik bagi 

investor. Untuk menjaga peran bank itu sendiri, Bank Indonesia sebagai bank 

sentral di Indonesia, yang berperan dalam mengatur perbankan di Indonesia, 

membuat berbagai regulasi untuk mengatur sistem perbankan yang ada di 

Indonesia. Dengan pengelolaan perbankan nasional yang baik disertai dengan 

pengawasan perbankan nasional yang diperketat akan sangat menunjang 

keberhasilan kinerja perbankan itu sendiri. Dengan demikian diharapkan bank 

dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, dengan 

kinerja yang baik bank dapat menarik minat investor untuk menanamkan uangnya 

dalam bank, baik dalam bentuk simpanan maupun investasi dalam saham. 

   



Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau 

bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga sangat 

berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. 

Maksudnya dana yang telah dikumpulkan oleh bank akan disalurkan ke sektor 

ekonomi yang produktif. Kegiatan bank tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan 

meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara.  

Melihat peranan bank yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan 

stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu 

sistem, merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi. Kinerja bank yang sehat akan dapat tercapai jika manajemen perbankan 

mampu mengelola bank dengan baik. 

Dengan kinerja yang sehat, maka bank dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi terutama sektor usaha riil. Dengan kinerja yang sehat bank akan mampu 

bersaing dengan bank-bank lain di tengah persaingan yang cukup ketat di sektor 

perbankan. Telah banyak kasus di mana manajemen bank tidak mampu mengelola 

bank sehingga kinerjanya buruk dan berdampak pada dilikuidasinya bank 

tersebut. Dengan kinerja bank yang sehat pula diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. Masyarakat tidak akan khawatir lagi untuk menyimpan 

dananya di bank begitu pula para investor akan mempercayakan keputusan 

investasi kepada perbankan nasional. Kinerja bank yang sehat juga akan 

berdampak pada kelangsungan operasional bank itu sendiri. 



Kinerja bank itu sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu 

sumber utama indikator yang dapat dijadikan dasar penilaian kinerja perbankan 

ialah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dari elemen-elemen yang ada di 

dalam laporan keuangan tersebut akan dapat diperoleh rasio keuangan yang dapat 

dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam melakukan pengawasan 

atau evaluasi terhadap kinerja perbankan yang di Indonesia, Bank Indonesia 

melakukan evaluasi dengan menggunakan analisa CAMELS. Dengan analisa ini 

dapat diperoleh gambaran keadaan atau posisi keuangan suatu bank. 

Sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank, CAMELS terdiri dari enam 

aspek penilaian, yaitu: Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity 

dan Sensitivity of Market Risk yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 6/23/DPNP Tahun 2004 tanggal 31 Mei 2004 yang mengacu pada Peraturan 

Bank Indonesia No. 6/10/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian 

aspek Capital berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk 

menutup resiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva 

produktif yang mengandung resiko. Aspek Assets Quality untuk memastikan 

kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai real dari aset tersebut. Kualitas aktiva 

produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri dari lancar, 

kurang lancar, diragukan, dan macet. Aspek Management untuk memastikan 

kualitas penerapan manajemen bank terutama manajemen resiko. Aspek Earning 

bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas bank. Dalam 

analisis ini akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada pada 

neraca bank yang bersangkutan guna mendapatkan berbagai indikasi yang 

berguna untuk mengukur efisiensi usaha dan profitabilitas bank yang 



bersangkutan. Aspek Liquidity digunakan untuk memastikan dilaksanakannya 

manajemen aset dan kewajiban dalam menentukan dan menyediakan likuiditas 

yang cukup serta mengurangi resiko tingkat bunga. Dan aspek Sensitivity to 

market risk dilakukan untuk mengetahui sensitivitas suatu bank terhadap resiko 

pasar.  

Dalam melakukan analisis kinerja suatu bank, ada tiga hal penting yang 

harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut adalah likuiditas, solvabilitas, dan 

penilaian rentabilitas. Menurut Malayu Hasibuan (2001:104), likuiditas 

merupakan kemampuan bank dalam menjaga alat-alat likuidnya untuk memenuhi 

kewajiban-kewajibannya, khususnya kewajiban jangka pendek. Solvabilitas 

merupakan kemampuan  perusahaan untuk membayar semua kewajibannya 

(jangka panjang maupun jangka pendek) dengan kekayaan yang dimilikinya. 

Sedangkan rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan 

keuntungan atas seluruh aset yang dimiliki. 

Kinerja yang dicapai oleh suatu bank secara tidak langsung juga 

mencerminkan laba yang diperoleh bank tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja 

suatu bank yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dicapai bank, 

di mana elemen rasio keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan bank, 

mencerminkan pula laba yang diperoleh bank. Perubahan laba baik peningkatan 

maupun penurunan bank secara tidak langsung dapat diketahui melalui rasio-rasio 

keuangan yang dicapai oleh bank. Dalam menghadapi persaingan yang cukup 

ketat, peran manajemen dalam mengelola bank sangat diperlukan. Hal ini 

bertujuan agar bank dapat menjalankan operasionalnya dengan baik, yang secara 

tidak langsung dapat dilihat dari rasio keuangan yang dicapai bank serta laba yang 



didapat. Dari segi rasio, khususnya LDR, akan berperan memberikan rasa aman 

kepada nasabahnya. Sedangkan dari segi perubahan laba akan lebih dapat menarik 

investor untuk menginvestasikan dananya karena merasa pihak bank mampu 

mampu mengelola investasinya tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang 

lebih besar. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaruh rasio 

keuangan terhadap perubahan laba, khususnya yang terjadi pada sektor 

perbankan. 

Novia Lestari (2003), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa laba dan 

arus kas memberikan pengaruh yang sangat lemah terhadap perubahan laba 

mendatang. Namun, melalui nilai koefisien regresi ditunjukkan bahwa prediktor 

laba memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan laba mendatang 

dibanding prediktor arus kas. Sedangkan Wara Kertaningrum (2003) dalam 

penelitiannya memperoleh bukti empirik mengenai kemampuan prediksi laba dan 

arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. Di mana untuk 

memprediksi laba masa depan, laba memang merupakan prediktor yang lebih baik 

dibandingkan dengan arus kas. Sedangkan dalam kaitannya dengan arus kas masa 

depan, laba tidak memiliki hubungan yang lebih erat dengan arus kas masa depan. 

Probo Jati Irawanto (2004) dalam penelitiannya mengenai prediksi laba 

pada sektor perbankan tahun 2000-2002, terbukti bahwa variabel-variabel CAR, 

ROA, ROE, BOPO dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. Kemudian Atik Setyo Rini (2006) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa secara simultan CAR, ROA, ROE, OER, 

dan LDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. 



Dalam penelitian ini penilaian likuiditas dilakukan dengan menggunakan 

Loans to Deposits Ratio (LDR) yang merupakan aspek Liquidity. Kemudian 

penilaian solvabilitas dilakukan dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang merupakan aspek Capital. Dan penilaian rentabilitas dilakukan 

dengan menggunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan 

Operating Efficiency Ratio (OER) yang merupakan aspek Earnings. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dirasa perlu untuk 

melakukan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh 

Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba (Studi Kasus pada sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2007)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh 

peneliti antara lain: 

1. Apakah rasio keuangan yang terdiri atas Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency 

Ratio (OER) dan Loans to Deposits Ratio (LDR) mempunyai  pengaruh 

terhadap perubahan laba, baik secara simultan maupun secara parsial, pada 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007? 

2. Dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER) dan Loans to Deposits Ratio 

(LDR), rasio manakah yang dominan berpengaruh terhadap perubahan laba 

pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-

2007? 



 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 

1. Pengaruh rasio keuangan yang terdiri atas Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency 

Ratio (OER) dan Loans to Deposits Ratio (LDR) terhadap perubahan laba 

pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-

2007. 

2. Rasio keuangan yang dominan berpengaruh terhadap perubahan laba pada 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan mengenai kinerja 

keuangan bank yang tercermin melalui rasio-rasio keuangan, serta 

pengaruhnya terhadap perubahan laba. 

2. Bagi Bank 

Dengan adanya penelitian ini, pihak bank dapat mengetahui hasil kinerjanya 

dari perhitungan sebagian rasio keuangannya yang kemudian dapat dijadikan 

pedoman untuk pengambilan keputusan ke depan. 

3. Bagi Pihak Lain 



Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk memperluas 

wawasan dalam bidang keuangan dan perbankan. 

4. Bagi Bank Indonesia 

Melalui penelitian ini, Bank Indonesia selaku bank sentral yang menentukan 

kebijakan perbankan di Indonesia, dapat mempertimbangkan hal-hal dalam 

penelitian ini untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru. Sehingga diharapkan 

dapat membuat kinerja perbankan di Indonesia semakin maju dan sehat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Abidowo (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh modal, kualitas 

aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas terhadap rasio laba bersih industri 

perbankan yang go public di Indonesia dengan menggunakan 8 rasio CAMEL 

yang meliputi equity to total asset, CAR, Loan to Asset, RORA, ROA, BOPO, 

LDR dan cash and bank to total deposits yang diprosikan. Hasil penelitian itu 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a) Kedelapan variabel secara serempak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap rasio laba bersih industri perbankan yang go public di Indonesia. 

b) Dari kedelapan variabel bebas hanya loans to asset dan variabel loan to 

total deposits yang tidak signifikan, sedangkan variabel lainnya secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan. 

c) Dari kedelapan variabel yang digunakan, RORA dan ROA mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap rasio laba bersih industri perbankan 

yang go public. 

Etty M. Nasser dan Titik Aryati (2000) dalam penelitiannya dengan 

analisis CAMEL yang digunakan untuk memprediksi financial distress pada 

sektor perbankan yang go public dengan menggunakan 13 rasio CAMEL  yang 

meliputi CAR 1, CAR 2, ETA, RORA, ALR, NPM, OPM, ROA, ROE, BOPO, 



PBTA, EATAR dan LDR. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 

tingkat keberhasilan fungsi diskriminan dari peramalan untuk 4 tahun sebelum 

bangkrut adalah sebesar 67,67%. Rasio yang mempunyai pengaruh dominan 

tingkat kesehatan bank adalah Earning Asset to Total Ratio atau rasio pendapatan 

bunga terhadap total aktiva. 

Novia Lestari (2003), dalam penelitiannya tentang kemampuan laba dan 

arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas perusahaan, terutama perusahaan 

manufaktur, ia ingin menguji secara empiris apakah informasi akuntansi dalam 

bentuk arus kas dari aktivitas operasi dan laba bersih dapat bemanfaat untuk 

memprediksi keuntungan investasi di pasar modal (laba dan arus kas) untuk 1 

tahun kedepan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam 

menguji kemampuan prediktor laba dibanding prediktor arus kas dalam 

memprediksi laba satu tahun ke depan menunjukkan bahwa laba dan arus kas 

memberikan pengaruh yang sangat lemah terhadap perubahan laba mendatang. 

Dari nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa prediktor laba memberikan 

pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan laba mendatang dibanding 

prediktor arus kas.  

Wara Kertiningrum (2003) dalam penelitiannya tentang kemampuan laba 

dan arus kas dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan, memperoleh bukti 

empirik mengenai kemampuan prediksi laba dan arus kas dalam memprediksi laba 

dan arus kas masa depan. Hasil penelitiannya dengan sampel 74 perusahaan yang 

terdaftar di BEJ selama periode tahun 2000/2001 menunjukkan bahwa untuk 

memprediksi laba masa depan, laba memang merupakan prediktor yang lebih baik 

dibandingkan dengan arus kas. Sedangkan dalam kaitannya dengan arus kas masa 



depan, penelitian ini membuktikan bahwa laba tidak memiliki hubungan yang 

lebih erat dengan arus kas masa depan dibandingkan dengan arus kas. Laba pun 

tidak memiliki kemampuan prediksi incremental terhadap arus kas masa depan. 

Probo Jati Irawanto (2004) dalam penelitiannya mengenai prediksi laba 

pada sektor perbankan tahun 2000-2002, terbukti bahwa variabel-variabel CAR, 

ROA, ROE, BOPO dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap perubahan laba. Dan diduga bahwa variabel ROA mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap prediksi laba. 

 Atiek Setyo Rini (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja 

perbankan berdasarkan analisa CAMELS terhadap prediksi laba, mengemukakan 

bahwasanya secara simultan CAR, ROA, ROE, OER, dan LDR memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dari hasil uji regresi, 

diperoleh bukti empiris bahwa dari komponen analisis CAMEL, ternyata aspek 

earning dan liquidity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

laba. 

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa penelitian mengenai pengaruh 

rasio keuangan terhadap perubahan laba telah dilakukan sebelumnya, dengan hasil 

penelitian yang bervariasi. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Bank 

2.2.1.1 Pengertian Bank 

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995:3), bank adalah suatu lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 



pembayaran dan peredaran keuangan. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan 

(2001:2), bank adalah badan usaha yang kekayaan utamanya dalam bentuk asset 

keuangan serta bermotifkan profit dimana kegiatan operasionalnya 

mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan 

kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana. 

Berdasarkan UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU RI No.10 Tahun 1998, pengertian umum bank adalah 

”Badan usaha yang  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bank merupkan suatu badan 

usaha yang mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan untuk kemudian 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta memberikan pelayanan dalam 

pembayaran dan peredaran keuangan. 

 

2.2.1.2 Jenis Bank 

Menurut Undang-Undang pokok perbankan No.7 Tahun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998, maka 

jenis perbankan menurut tugasnya terdiri dari: 

A. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 



Sifat jasa yang diberikan umum dalam arti dapat memberikan semua jasa 

perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat di lakukan 

di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri (cabang). Bank umum sering 

disebut sebagai bank komersil (commercial bank). 

B. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya, jasa perbankan yang ditawarkan bank perkreditan rakyat jauh lebih 

sempit bila dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

Disamping kedua jenis bank di atas, dalam prakteknya masih terdapat satu 

lagi jenis bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis bank ini bersifat 

tidak komersial seperti halnya bank umum dan BPR. Bahkan di setiap negara 

bank jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank 

Indonesia (BI). Fungsi bank sentral ini diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 

1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 

tentang Bank Indonesia. 

Sedangkan menurut Thomas Suyatno (1996:15), membagi bank dalam 3 

jenis, yaitu dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan penciptaan uang giral. 

1) Dilihat dari segi fungsinya, bank terdiri atas: 

a. Bank Sentral (Central Bank) ialah Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968. 



b. Bank Umum (Commercial Bank) ialah bank yang dalam 

pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan 

deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. 

c. Bank Tabungan (Saving Bank) ialah bank yang dalam 

pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk abungan dan 

dalam usahanya terutama mempergunakan dananya dalam kertas berharga. 

d. Bank Pembangunan (Development Bank) ialah bank yang dalam 

pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan 

atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang serta 

dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan 

panjang dalam bidang pembangunan, 

e. Bank Desa (Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan 

dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam 

usahanyamemberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun 

dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. 

2) Dilihat dari segi kepemilikannya, maksudnya ialah siapa yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. 

a. Bank milik Negara, terdiri dari : 

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan 

Undang-Undang No.17 Tahun 1968. 

- Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 1968. 



- Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-

Undang No. 21 Tahun 1968. 

- Bank Mandiri, yang merupakan gabungan dari 4 bank, yaitu Bank 

Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor-Impor, dan Bank 

Pembangunan Indonesia. 

b. Bank milik Pemerintah Daerah, merupakan bank-bank pembangunan 

daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat I dan didirikan 

berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. 

Contoh : - Bank DKI Jakarta 

 - Bank Jatim 

 - Bank Papua,dsb. 

c. Bank milik Swasta, dapat dibagi menjadi 3, yaitu : 

- Bank milik swasta nasional adalah bank-bank yang seluruh atau 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan 

atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas 

warga negara Indonesia. 

Contoh :  - Bank Central Asia (BCA) 

 - Bank Pan Indonesia 

  - Bank Bukopin, dsb. 

- Bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh atau 

sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau 

badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga 

negara asing. Contoh : - Citibank 

 - HSBC Bank, dsb. 



- Kerjasama antara bank swasta nasional dan swasta asing. 

Contoh : - Bank Finconesia 

 - Inter Pacific Bank 

 - Sumitomo Niaga Bank, dsb. 

d. Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-

perkumpulan koperasi. 

3) Dilihat dari segi penciptaan uang giral. 

a. Bank Primer, adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Bank 

primer meliputi : 

- Bank Sirkulasi, yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang 

kertas bank dan uang giral. 

- Bank Umum, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam 

menyalurkan kredit. 

b. Bank sekunder, adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam 

menyalurkan kredit. 

 

2.2.1.3 Asas, Fungsi dan Tujuan 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 

1992 tentang perbankan bahwa: 

1. Asas 

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

 

 



2. Fungsi 

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat. 

3. Tujuan 

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan embayaran nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 

2.2.1.4 Usaha Pokok Bank 

Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyebutkan bahwa 

bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan 

kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut 

Malayu Hasibuan (2001:5), usaha pokok bank didasarkan atas empat hal pokok, 

yaitu: 

a. Denomination Divisibility 

Artinya bank menghimpun dana dari Surplus Spending Unit (SSU) yang 

masing-masing nilainya rerlatif kecil, tetapi secara keseluruhan jumlahnya 

sangat besar. Dengan demikian, bank dapat memenuhi permintaan Defisit 

Spending Unit (DSU) yang membutuhkan dana tersebut dalam bentuk kredit. 

b. Maturity Flexibility 

Artinya bank menghimpun dan serta menyelenggarakan bentuk-bentuk 

simpanan yang bervariasi jangka waktu dan penarikannya, seperti rekening 



giro, rekening koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, buku tabungan 

dan sebagainya. 

c. Liquidity Transformation 

Artinya dana yang disimpan oleh para penabung kepada bank umumnya 

bersifat liquid. Karena itu, penabung dapat dengan mudah mencairkan sesuai 

dengan bentuk tabungannya. Dan unruk menjaga likuiditas, bank diharuskan 

menjaga dan mengendalikan posisi likuiditas atau giro wajib minimum. 

d. Risk Diversification 

Artinya bank dapat menyalurkan kredit kepada pihak atau debitor dan sektor-

sektor ekonomi yang beraneka macam, sehingga resiko yang dihadapi bank 

dengan cara menyebarkan kredit semakin kecil. 

 

2.2.2. Penilaian Kinerja Keuangan Bank 

Penilaian kinerja keuangan bank didasarkan pada sistem penilaian tingkat 

kesehatan bank dengan mencakup faktor-faktor CAMELS yang meliputi Capital, 

Asset Quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to market risk. Hal 

ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 

tanggal 31 Mei 2004 yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 

6/10/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. 

1. Capital 

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995:76), permodalan adalah kewajiban 

penyediaan modal minimum atau lebih dikenal dengan Capital Adequacy 

ratio (CAR). Permodalan yang cukup berkaitan dengan penyediaan modal 



sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang timbul dari 

penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktif yang mengandung resiko. 

Malayu Hasibuan (2001:58), menjelaskan bahwa CAR yang disarankan 

pada standar Bank for International Settlements (BIS) adalah 8 %. Hal ini 

merupakan salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada 

suatu bank telah memadai atau belum. Jika CAR suatu bank lebih baik dari 

bank lainnnya, maka bank tersebut akan lebih baik solvabilitasnya. Adapun 

perhitungan CAR yang sesuai dengan standar Bank Indonesia adalah sebagai 

berikut (Lukman Dendawijaya, 2003:144) :  

CAR = 
Jumlah Modal
Jumlah ATMR

x100  

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) merupakan penjumlahan aktiva 

neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara 

mengalikan nilai nominal aktiva yang sedang bersangkutan dengan bobot 

resikonya. Sedangkan untuk ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara 

mengalikan nilai nominal aktiva rekening administrasi yang bersangkutan 

dengan bobot resikonya. 

Tjukria P. Tawaf (1999:434), berpendapat bahwa untuk mencapai CAR 

yang tinggi maka komponen modal harus besar dan komponen ATMR harus 

efisien atau kecil. Artinya efisiensi dalam pengelolaan jenis-jenis aktiva yang 

menjadi milik bank perlu diatur agar mengandung bobot resiko yang tinggi 

dan tidak produktif, tidak dipelihara terlalu banyak oleh bank. Perhitungan 

CAR dengan menggunakan ATMR akan memberikan nilai sebagai berikut: 

- Untuk rasio modal 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0 



- Untuk kenaikan 0,1 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 

100. 

2. Asset Quality 

Kualitas aset atau aktiva yang produktif sangat erat kaitannya dengan 

kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, manajemen bank dituntut untuk 

memantau dan menganalisis kualitas aset atau aktiva produktif. Aktiva 

produktif dapat berupa penanaman modal dalam bentuk kredit, SBI, dan 

penanaman dana pada bank lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh 

penghasilan. Sedangkan aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva 

produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak 

memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank. Kualitas 

aktiva produktif dinilai atas dasar penggolongan kolektibilitas yang terdiri dari 

lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian terhadap aset ialah 

sebagai berikut: 

• Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap 

aktiva produktif (Frianto Pandia dkk, 2000:39). 

 Rasio KAP = 
Aktiva produktif yang diklasifikasikan

Aktiva produktif  

Penilaian rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva 

produktif yaitu: 

- Untuk rasio 15,5 % atau lebih diberi nilai 0 

- Untuk penurunan 0,1 % mulai dari 15,5 % nilai 

kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. 

• Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang 

dibentuk oleh bank (PPAD) terhadap penyisihan penghapusan aktiva 



produktif yang wajib dibentuk oleh bank (PPAWD) (Frianto Pandia dkk, 

2000:41). 

 Rasio PPAP = 
PPAD

PPAWD  

Untuk rasio penyisihan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap 

penyisihan penghapusan aktiva yang wajib dibentuk oleh bank yaitu: 

- 0 % diberi kredit 0 

- Untuk setiap kenaikan 1 % dimulai dari 0 % nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 

 

3. Management 

Muchdarsyah Sinungan (1995:77), mengemukakan bahwa unsur 

manajemen menjadi unsur penting dalam analisis perbankan, karena 

manajemen merupakan inti dari pengukuran masyarakat apakah sebuah bank 

telah dikelola berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat atau dikelola secara 

tidak sehat. Pengumpulan data dari faktor manajemen dilakukan melalui 

pendapat (professional judgement) yang diberikan oleh pengawas setelah 

melakukan wawancara (inquiry), pengamatan (observation), dan pengujian 

(test) secara langsung atas aspek-aspek manajemen dari BPR yang diperiksa. 

Penilaian faktor manajemen menurut SK DIR BI No. 30/11/KEP/DIR 

tanggal 30 April 1997 terdiri atas dua aspek, yaitu: 

∼ Manajemen umum terdiri dari 10 pertanyaan 

∼ Manajemen resiko terdiri dari 15 pertanyaan 

Kuisoner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam 

subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, 



SDM, budaya kerja dan kepemimpinan. Sementara itu, untuk kuisoner 

manajemen resiko sibagi ke dalam zubkelompok pertanyaan yang berkaitan 

dengan resiko likuiditas, resiko kredit, resiko operasional, resiko pasar, resiko 

hukum, serta resiko pemilik dan pengurus. 

 

4. Earning 

Maksud dan tujuan dari analisis ini yaitu mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas bank. Dalam analisis ini akan dicari hubungan timbal balik 

antara pos-pos yang ada pada neraca bank yang bersangkutan guna 

mendapatkan berbagai indikasi yang berguna untuk mengukur efisiensi usaha 

dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Analisa ini terdiri dari dua rasio 

yaitu: 

a) Rasio laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata 

volume usaha atau jumlah aktiva (ROA) dalam periode yang sama. Rumus 

ROA adalah (Dahlan Siamat, 2005:213) : 

 ROA = 
Laba sebelum pajak

Total aktiva  

Adapun penilaian ROA yaitu: 

- Untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai 0 

- Untuk setiap kenaikan ,012 % mulai dari  % nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 10. 

b) Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau Operating 

Efficiency ratio (OER). Rumus OER adalah (Dahlan Siamat, 2005:213): 

 OER = 
Beban operasional

Pendapa tan operasional  



 

 

Adapun penilaian OER yaitu: 

- Untuk rasio 100 % atau lebih diberi nilai 0 

- Untuk setiap penurunan 0,08 % mulai dari 100 % nilai kredit ditambah 

1 dengan maksimum 100. 

 Selain dua rasio yang digunakan, ada rasio yang menjadi tolok ukur 

profitabilitas yang paling penting bagi pemegang saham yaitu: 

Return On Equity (ROE) 

Rumus ini mempunyai arti penting untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam mengelola capital yang tersedia untuk mendapatkan net income. Bagi 

manajemen  bank yang mampu menaikkan ROE biasanya ada petunjuk 

tentang kemampuan bank yang bersangkutan dalam menaikkan incomenya. 

Kenaikan ROE biasanya diikuti kenaikan saham-saham bank yang 

bersangkutan di pasar. Rumus untuk ROE adalah (Dahlan Siamat, 2005:213): 

 ROE = 
Net Income

Equity Capital  

 

5. Liquidity 

Suatu bank dikatakan likuid jika bank dapat memenuhi kewajiban hutang-

hutangnya, dapat membayar kembali deposannya serta dapat memenuhi 

permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Untuk berbagai 

pihak, pemakaian laporan keuangan bank bagi perhitungan likuiditas dapat 

digunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang digambarkan hubungan 



timbal balik antara aset dengan liabilitas. Adapun penilaian likuiditas ini 

adalah: 

 

a. Loans Deposits Ratio (LDR) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bak dan banyak 

digunakan serta lebih mendekati sifat dari kegiatan bank murni. Semakin 

tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas semakin kecil karena dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit semakin kecil. Adapun rumus untuk 

LDR adalah (Lukman Dendawijaya, 2003:118): 

 LDR = 
Kredit yang diberikan

Dana masyarakat�Modal  

Cara perhitugnan LDR adalah: 

∼ Untuk rasio 115 % atau lebih diberi nilai kredit 0 

∼ Untuk setiap penurunan 1 % mulai dari rasio 115 % nilai kredit 

ditambah 4 dengan maksimum 100. 

b. Liquidity Ratio 

Adalah perbandingan antara nilai kredit rasio kewajiban bersih atau net 

call money terhadap aktiva lancar. Adapun rumus untuk Liquidity Ratio 

adalah (Lukman Dendawijaya, 2003:117): 

 Liquidity Ratio = 
Net call money
Aktiva lancar  

Cara perhitungan untuk liquidity ratio adalah : 

∼ Untuk rasio 100 % atau lebih diberi nilai 0 

∼ Untuk setiap penurunan 1 % mulai dari 100 % nilai kredit ditambah 1 

dengan maksimum 100. 



 

 

 

6. Sensitivity to Market Risk 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap 

resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut (Dahlan Siamat, 2005:215): 

a) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku 

bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi 

(adverse movement) suku bunga. 

b) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai 

tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi (adverse 

movement) nilai tukar. 

c) Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar, meliputi: 

∼ Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap potensi 

eksposure resiko pasar. 

∼ Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian resiko pasar serta sistem informasi manajemen resiko 

pasar. 

∼ Efektifitas pelaksanaan pengendalian intern terhadap eksposur resiko 

pasar termasuk kecukupan fungsi audit intern. 

 

 

 



 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Variabel Dependent: 
Y = Perubahan Laba (EC) 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2002:50). Dengan mengacu pada 

rumusan masalah, ditinjau secara teoritis serta beberapa penelitian terdahulu yang 

diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Rasio keuangan yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On 

Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER) 

dan Loans to Deposits Ratio (LDR) mempunyai  pengaruh terhadap 

perubahan laba, baik secara simultan maupun secara parsial, pada sektor 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. 

H2 : Return On Assets (ROA) berpengaruh dominan terhadap perubahan laba pada 

sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis data kuantitatif yang 

terdapat dalam laporan keuangan, dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang 

diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang 

pengaruh kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dengan 

perubahan laba. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersifat penjelasan (explanatory atau confirmatory) tentang pengaruh rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas terhadap perubahan laba. 

 

3.2 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat extended replication. Menurut Ibnu Subiyanto 

(2000:17), extended replication adalah penelitian berulang yang mengandung 

pengertian bahwa hasil-hasil penelitian akan diuji kembali di masa yang akan 

datang. Pengujian kembali terhadap hasil penelitian dibutuhkan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan yang diperoleh di masa lalu dapat berlaku dengan situasi dan 

kondisi yang berbeda. 



 

 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia yang datanya diambil 

dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terletak di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang pada bulan Desember 2008. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang iri-

cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1995:152). Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang sampai 

dengan Desember 2007 berjumlah 28 bank. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan 

sampel acak sederhana (simple random sampling) , yaitu pengambilan sampel di 

mana tiap populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai subjek 

penelitian.  Dan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bank Mandiri 

2. Bank Negara Indonesia 

3. Bank Rakyat Indonesia 

4. Bank Central Asia 

5. Bank Danamon 

6. Bank MEGA 



7. Bank NISP,dan 

8. Bank Permata. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, 

yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengolah, menghitung, 

dan menganalisis data yang berupa angka-angka kemudian diambil suatu 

kesimpulan. Data dalam penelitian ini adalah pooling data yaitu gabungan antara  

time series data dan cross section data. Alasannya adalah terbatasnya data apabila 

menggunakan time series atau cross section.   

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

karena data tersebut diperoleh dari sumber yang telah dipublikasikan. Data 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang tersedia di Bursa Efek 

Indonesia melalui perantara Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomi 

Brawijaya Malang. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

3.6.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Ada dua variabel penelitian, yaitu: 

1. Variabel Terikat (Y) 

Y= Perubahan Laba atau Earning Change (EC) 

2. Variabel Bebas (Xi): 

X1 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X2 = Return On Assets (ROA) 



X3 = Return On Equity (ROE) 

X4 = Operating Efficiency Ratio (OER) 

X5 = Loans to Deposits Ratio (LDR) 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1) Variabel Bebas (Independent Variable) 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Merupakan rasio kecukupan modal minimum yang harus disediakan 

oleh suatu bank. Bank Indonesia telah menetapkan suatu standar untuk 

melakukan perhitungan CAR, yaitu (Lukman Dendawijaya, 2003:144): 

 CAR =
Jumlah Modal
Jumlah ATMR

x100  

b. Return on Assets (ROA) 

Merupakan suatu rasio yang menunjukkan persentase laba yang 

dicapai bank. Perhitungan ROA dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus (Dahlan Siamat,2005:213): 

ROA = 
Laba

Total Aktiva  

c. Return on Equity (ROE) 

Merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap 

modal yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus untuk ROE (Dahlan 

Siamat,2005:213): 

ROE = 
Net Income

Equity Capital  

d. Operating Efficiency Ratio (OER) 

Merupakan perbandingan antara beban operasional bank dalam 12 

bulan terakhir terhadap pendapatan operasional bank dalam kurun 



waktu yang sama. Rumus OER adalah sebagai berikut (Dahlan 

Siamat,2005:213): 

OER = 
Beban Operasional

Pendapa tan Operasional  

e. Loan Deposits Ratio (LDR) 

Merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima 

oleh bank. Perhitungan LDR dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut (Lukman Dendawijaya, 2003:118): 

LDR = 
Kredit yang diberikan

Dana masyarakat�Modal  

2) Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Adalah perubahan laba atau Earning Change (EC) yang dihitung dengan 

rumus yang digunakan oleh Mas’ud Maefoed (1994:119), yaitu: 

Δ Yi,t = 
Y i , t− Y i , t−1

Y i , t−1
 

Keterangan: 

Δ Yi,t = perubahan laba bank i pada periode t 

Yi,t = laba bank i pada periode t 

Yi,t-1 = laba bank i sebelum periode t 

Laba yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah earning after tax atau 

laba setelah pajak. 

 

3.7 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggabungkan antara time 



series data dan cross sectional analysis data, sehingga data tersebut merupakan 

gabungan data atau pooling data. Dan dalam melakukan analisis statistik 

digunakan program computer Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

versi 13. 

Apabila suatu variabel tak bebas tergantung pada lebih dari satu variabel 

bebas, hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi berganda (multiple 

regression). Uji regresi berganda merupakan pengembangan dari uji sederhana 

yang mempunyai kegunaan untuk meramal nilai variabel terikat(Y), jika variabel 

bebas (X) minimal dua atau lebih.uji regresi berganda adalah alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat. Jika Y merupakan variabel terikat atau dependen; X1, X2 dan seterusnya 

merupakan variabel bebas atau independen, maka model linier hubungan variabel-

variabel di atas secara berganda menjadi: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

Dimana α merupakan konstanta; β1, β2 merupakan koefisien regresinya; dan e 

adalah faktor pengganggu (Anto Dajan, 1986:325). 

Dengan menggunakan dasar model linier regresi berganda di atas, maka 

model regresi berganda untuk kepentingan penelitian ini ditulis sebagai berikut: 

Y = α + β1 CAR + β2 ROA + β3 ROE + β4 OER + β5 LDR + ei 

Keterangan: 

Y  = Perubahan Laba 

α = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

CAR = Capital Adequacy Ratio 



ROA = Return On Assets 

ROE = Return On Equity 

OER = Operating Efficiency Ratio 

LDR = Loans Deposits Ratio 

ei  = Faktor gangguan 

Untuk menyelesaikan metode yang ada pada multiple regression tersebut, 

dapat digunakan metode Enter, Stepwise, Forward dan Backward karena keempat 

metode ini yang umum digunakan. Untuk penelitian ini hanya menggunakan 

metode Enter. 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, 

variabel independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk mengetahuinya, dilihat pada penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. Hal ini bisa dilihat dengan program SPSS 13. 

 

3.8.2 Multikolinearitas 

 Adanya multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan sempurna dan 

pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel bebas model regresi. Bila 

variabel-variabel bebas berkorelasi, maka metode Ordinary Least Square (OLS) 

tidak bisa digunakan. Adapun pendeteksiannya adalah jika multikolinearitas 

tinggi, seseorang mungkin memperoleh R2 yang sangat tinggi tetapi tidak satupun 



koefisien yang ditaksir yang penting secara statistik. Variance Inflation Factor 

(VIF) merupakan hasil bagi 1 dengan angka tolerance. Pada umumnya, jika VIF 

lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai masalah multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya (Damodar Gujarati, 1999:166). Dalam penelitian 

ini digunakan SPSS 13 untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. 

 

3.8.3 Heterokedastisitas 

Merupakan keadaan di mana faktor pengganggu tidak konstan. Terjadi 

sebagai akibat adanya ketidaksamaan data dan terlalu bervariasinya nilai data 

yang diteliti. Gejala heterokedastisitas dapat dideteksi melalui uji Gletser dan juga 

melihat gejala pada suatu grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu Y adalah residual yang telah di-studentized. Untuk mengetahui hal 

tersebut digunakan program SPSS 13. 

 

3.8.4 Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kebebasan data dalam 

penelitian, maksudnya untuk mengetahui pengaruh data pada periode tertentu oleh 

data periode lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW Test). Keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi menurut Spyros Makridakis dalam bukunya Metode dan 

Aplikasi Peramalan (Wahid Sulaiman, 2002:156) adalah: 

- 1,65 < DW < 2,35 berarti tidak ada autokorelasi 

- 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 berarti tidak dapat disimpulkan 

(inconclusive) 



- DW < 1,21 atau DW > 2,79 berarti terjadi autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian dilakukan dengan program SPSS 13. 

3.9 Uji Statistik 

3.9.1 Uji signifikansi secara simultan 

3.9.1.1 Uji F 

Uji statistik F pada umumnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-

sama terhadap variabel terikat (Mudrajad Kuncoro, 2001:98). 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara serentak dari variabel X1 hingga X5 terhadap Y. 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang serentak dari 

variabel X1 hingga X5 terhadap Y. 

Untuk mengetahui besarnya nilai F tabel dapat digunakan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = (n-k) dan (k-1), (Singgih 

Santoso, 2000:171) dimana n adalah jumlah observasi, dan k adalah jumlah 

variabel termasuk konstanta dengan kriteri sebagai berikut: 

Jika Fhitung > Ftabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 

Nilai Fhitung didapat dari rumus (Damodar Gujarati, 1999:119): 

Fhitung = 
R2

k
�1− R2��n− k− 1�

 

Keterangan: 

R2 = koefisien determinan 

n = jumlah anggota sampel 



k = jumlah variabel independen 

 

3.9.1.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui proporsi variabel dalam Y 

yang secara bersama-sama. Posisi (R2) terletak diantara 0 dan 1. Jika (R2) = 1, 

berarti garis tersebut menjelaskan 100% variasi dalam Y dan bila (R2) = 0, maka 

garis regresi tersebut sama sekali tidak menjelaskan variasi dalam Y. Hasil paling 

baik diperoleh jika nilai (R2) mendekati 1. Adapun model yang digunakan sebagai 

berikut (Damodar Gujarati, 1999:99): 

R2 = 
b1∑ X 1Y�b2∑ X 2Y �. .. ..�b4∑ X 4Y

∑ Y
i2

 

Keterangan: 

Y = variabel dependen 

X1, X2, X3, X4 = variabel independen 

B = koefisien X1, X2, X3, X4 

 

3.9.2 Pengujian secara parsial 

Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesa H. Hipotesa yang digunakan 

adalah: 

H0 : b1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas Xn terhadap variabel terikat Y. 

H1 : b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Xn 

terhadap variabel terikat Y. 



Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan nilai signifikansi 5% dengan 

derajat kebebasan (df) = n-k, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah 

jumlah variabel termasuk konstanta dengan kriteria sebagai berikut: 

 

- Untuk sisi positif: 

Jika thitung > ttabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika thitung < ttabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 

- Untuk sisi negatif: 

Jika thitung < ttabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika thitung > ttabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 

Nilai t statistik hitung didapat dengan rumus (Gujarati, 1999:116): 

Thitung = 
Koefisien regresi �bi �
S tan dar deviasi bi

 

Berdasarkan probabilitas jika probabilitas > 0,05  maka H0 diterima dan jika 

probabilitas < 0,05  maka H0 ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran  Umum Perusahaan 

4.1.1. Bank Mandiri 

Bank Mandiri berdiri 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, bergabung menjadi Bank Mandiri. Keempat Bank tersebut telah turut 

membentuk riwayat perkembangan perbankan di Indonesia dimana sejarahnya 

berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu.   

Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan 

dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 120 tahun. Masing-

masing dari empat bank yang bergabung telah memainkan peranan yang penting 

dalam pembangunan ekonomi. 

Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses 

konsolidasi. Di antaranya dengan menutup 194 kantor cabang yang saling 

tumpang tindih dan mengurangi jumlah karyawan dari 26.000 menjadi 17.620. 



selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui 

iklan dan promosi. 

Nasabah coorporate Mandiri merupakan penggerak utama perekonomian 

Indonesia. Berdasarkan sektor usaha yang sangat beragam khususnya makanan 

dan minuman, pertanian, konstruksi, kimia dan tekstil. Persetujuan kredit dan 

pengawasan dilaksanakan dengan prinsip ‘four eyes’ di mana persetujuan kredit 

dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit Mandiri. Bank Mandiri juga 

berhasil mencetak kemajuan yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada bulan Desember 1999, jumlah kredit 

kepada nasabah corporate sebesar 87% dari total kredit. Pada 31 Desember 2006, 

jumlah kredit kepada nasabah corporate mencakup 49,01% dari total kredit, porsi 

kredit kepada nasabah UKM dan mikro sebesar 39,45% sedangkan kredit kepada 

nasabah consumer sebesar 11,54%. 

Pada saat ini, berkat kerja keras lebih dari 21.000 karyawan yang tersebar 

di 924 kantor cabang dan didukung oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang 

investment banking, perbankan syariah serta bancassurance, Bank Mandiri 

menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh bagi perusahaan swasta maupun 

milik Negara, komersial, usaha kecil dan mikro serta nasabah consumer. 

 

4.1.2. Bank Negara Indonesia 

Pada tahun 1946 BNI didirikan dengan nama “Bank Negara Indonesia” 

sebagai bank pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan mendapatkan 

amanah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran mata uang Rupiah. 



 BNI diubah statusnya menjadi bank umum di tahun 1955. Sebagai bank 

umum dengan nama “Bank Negara Indonesia 1946” BNI mendapat tugas 

memperbaiki ekonomi rakyat serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi 

nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. 

Pada tahun 1986 BNI melaksanakan restrukturisasi operasional dan 

pembenahan korporasi, termasuk menyusun visi dan misi serta Performance 

Improvement Program (PIP). 

Bentuk hukum BNI diubah menjadi PT (Persero) sejalan dengan ketentuan 

Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992. Di tahun 1996 BNI menawarkan 

saham perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan BNI  sebagai bank 

pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. 

Krisis moneter di tahun 1997 melanda Asia dan Indonesia. Sebagaimana 

bank-bank lain, BNI juga terkena dampak negatif dari krisis tersebut, 

sebagaimana tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial. Sehingga di 

tahun 1999 BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program 

rekapitalisasi perbankan. Pada tahun yang sama, BNI berhasil memperoleh 

sertifikat ISO 9002 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi Unit 

Pemrosesan Bersama (UPB). 

Di tahun 2007 BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa 

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, bersamaan dengan program divestasi 

saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut kepemilikan publik 

meningkat menjadi 23,64%. 

 



4.1.3. Bank Rakyat Indonesia 

 Berawal dari lembaga yang mengelola dan masjid dan kemudian 

disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana, pada 16 Desember 

1895 lahirlah lembaga keuangan kecil bernama De Poerwokertosche Hulp en 

Spaarbank der Inlandschce Hoffden di Purwokerto Jawa Tengah sebgai cikal 

bakal Bank Rakyat Indonesia. 

 Seiring dengan barjalannya waktu, lembaga yang didirikan oleh Raden 

Aria Wiriaatmadja  tersebut semakin berkembang dan dibutuhkan masyarakat. 

Beberapa kali nama lembaga ini mngalami perubahan, berturut-turut adalah Hulp-

en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenareen, De Poerwokerto Hulp Spaar-

en landbouw Credietbank (Volksbank),  Centrale Kas Voor Volkscredietwezen 

Aigemene pada tahun 1912 dan Algemene Volkscredietbank (AVB) tahun 1934. 

Pada masa pendudukan Jepang, AVB berubah menjadi Syomin Ginko. 

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, 

pemerintah Indonesia kembali mengubah nama lembaga tersebut menbjadi Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) pada 22 Februari 1946. Dengan Peraturan Pemerintah 

No.1 tahun 1946, BRI menjadi bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik 

Indonesia. 

Sebagai bank milik pemerintah, BRI banyak beperan mewujudkan visi 

pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pada tahun 1960, pemerintah 

mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). 

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 1968 pemerintah menetapkan kembali 

nama Bank Rakyat Indonesia sebagi Bank Umum dan berdasarkan Undang-

Undang perbankan No.7 tahun 1992, BRI berubah nama dan status badan 



hukumnya menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Dengan fokus bisnis 

pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), BRI telah menginspirasi 

berbagai pihak untuk lebih mendayagunakan sektor UMKM sebagai tulang 

punggung perekonomian Indonesia. 

Pada tanggal 10 November 2003, BRI go public dan pemerintah melepas 

30% kepemilikan sahamnya kepada publik. Harga saham BRI tercatat di pasar 

modal Indonesia sampai saat ini selalu menunjukkan peningkatan dan termasuk 

dalam kelompok saham Blue Chips yang tergabung dalam LQ45. Dengan 

komposisi saham publik yang mencapai 43%, saham BRI aktif diperdagangkan di 

pasar modal. Kini, BRI semakin kokoh berdiri di tengah-tengah perekonomian 

Indonesia dari desa sampai ke kota.  

 

4.2.4. Bank Central Asia 

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 

Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan 

barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 

1997. 

Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi aliran 

dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak 

nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank 

terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998.  



Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA 

berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di Bulan Desember 1998, dana 

pihak ke tiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 

67.93 triliun, padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. 

Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan 

oleh BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. 

Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan 

public. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan menjual 

saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran 

Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. 

Penawaran saham ke dua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN 

mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. 

Dalam tahun 2002, IBRA melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui 

tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis 

di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA terus memperkokoh 

tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, 

pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank 

transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. 

4.1.5. Bank Danamon 

Danamon didirikan pada tahun 1956 sebagai Bank Kopra Indonesia. Di 

tahun 1976, nama tersebut kemudian berubah seperti yang digunakan saat ini, 

yaitu PT Bank Danamon Indonesia. Pada tahun 1988, Danamon menjadi bank 



devisa dan setahun kemudian mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di 

Bursa Efek Jakarta. 

Sebagai akibat dari krisis keuangan Asia di tahun 1998, Danamon 

ditempatkan di bawah pengawasan badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) 

sebagai Bank Taken Over (BTO). Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia melalui 

BPPN melakukan rekapitalisasi bank sebesar Rp 32,2 triliun dalam bentuk 

obligasi pemerintah. Sebagai bagian dari program restrukturisasi BPPN, di tahun 

yang sama, PT Bank PDFCI, sebuah BTO yang lain, dimerger ke danamon. 

Kemudian di tahun 2000, delapan BTO lainnya dimerger ke dalam Danamon. 

Sebagai bagian dari paket merger tersebut, danamon menerima program 

rekapitalisasinya yang kedua dan Pemrintah melalui injeksi modal sebesar Rp 

28,9 triliun. Sebagai surviving entity. Danamon bangkit menjadi salah satu bank 

swasta terbesar di Indonesia. 

Selanjutnya, Danamon terus ,melakukan upaya restrukturisasi yang 

mencakup aspek manajemen, karyawan, organisasi, system, nilai-nilai dan 

identitas perusahaan. Upaya tersebut berhasil meletakkan landasan dan 

infrastruktur baru guna mendukung pertumbuhan berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. 

Di tahun 2003, Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd, konsorsium antara 

temasek Holdings dengan Deutsche Bank AG, mengakuisisi Danamon. Setelah 

melakukan evaluasi menyeluruh di bawah manajemen yang baru, visi baru 

diluncurkan dan pendekatan universal banking dikembangkan dengan model 

bisnis yang spesifik untuk masing-masing segmen pasar. Sesuai dengan arah bank 

yang baru, pada tahun 2004 Danamon meluncurkan Danamon Simpan Pinjam, 



yang merupakan jaringan perbankan mikro, serta melakukan diversifikasi bisnis 

keuangan konsumennya melalui akuisisi Adira Finance, salah satu perusahaan 

pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia. Inisiatif ini kemudian dilanjutkan 

dengan perkembangan signifikan dari jaringan Danamon Simpan pinjam di tahun 

2005 serta akuisisi bisnis kartu American Express di Indonesia pada tahun 2006 

yang menempatkan danamon sebagai salah satu penerbit kartu kredit terbesar di 

Indonesia. 

Saat ini Danamon merupakan salah satu perusahaan dengan jumlah 

karyawan terbesar di sektor financial dan mengoperasikan jaringan cabang 

terbesar kedua di Indonesia. Danamon merupakan salah satu bank terkemuka 

dengan kinerja marjin bunga bersih tertinggi dan bank kelima tebesar dalm hal 

jumlah kredit dan dana pihak ketiga. 

 

4.1.6. 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 dan melakukan relokasi 

Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada 

tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global Investindo dan PT. 

Para Rekan Investama). Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada 

bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo dengan tujuan bahwa sebagai 

lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui 

logo perusahaan yang baru tersebut. 



Pada tahun 2000 terjadi perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. 

Bank Mega. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun 

yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dengan 

menawarkan saham kepada masyarakat, dengan demikian sebagian saham PT. 

Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega 

Tbk. Saat ini PT. Bank Mega Tbk. telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia 

sebagai Bank Devisa sehingga memungkinkan memperluas dan menjangkau 

bisnis yang lebih luas lagi. 

PT. Bank Mega Tbk. yang bersemboyan “Mega Tujuan Anda” tumbuh 

dengan pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan ternama yang 

mampu disejajarkan dengan bank-bank terkemuka di Asia Pasifik dan telah 

mendapatkan berbagai penghargaan dan prestasi baik di tingkat nasional, regional 

maupun internasional. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama 

yang disandangnya, PT.Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, 

keterbukaan dan kehatihatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk 

dan fasilitas perbankan terkini. 

Dengan visi “Menjadi Kebanggaan Bangsa”, PT. Bank Mega Tbk. 

merealisasikan berbagai strategi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat tumbuh 

dan berkembang dengan pesat. 

Dalam perjalanan usaha selanjutnya, Perusahaan terus meningkatkan 

fasilitas produk dan kualitas layanan agar dapat bersaing dan sejajar dengan bank-

bank terkemuka lainnya di Asia Pasifik. Atas penilaian kinerja yang telah dicapai, 

Bank Mega berhasil meraih bererapa prestasi dan penghargaan baik di tingkat 

nasional, regional maupun internasional. 



Berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor: W7-04909 HT.01.04-

TH. 2007 tanggal 02 Mei 2007, perusahaan induk Bank Mega berubah nama dari 

sebelumnya PT. Para Inti Holdindo menjadi PT. CT Corpora. Selanjutnya 

berdasarkan SK Menteri Hukum & HAM Nomor: C-03043 HT.01.04-TH. 2007 

tanggal 3 Nopember 2007, juga telah dilakukan perubahan nama perusahaan 

pemegang saham mayoritas PT. Bank Mega Tbk. dari PT. Para Global Investindo 

menjadi PT. Mega Corpora. 

 

4.1.7. Bank NISP 

Didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan nama NV Nederland Indische 

Spaar En Deposito Bank, PT Bank NISP Tbk (“Bank NISP”) merupakan bank 

keempat tertua di Indonesia. Berawal dari kantor pusat di Bandung, Bank NISP 

secara meyakinkan mengukir prestasinya sebagai bank yang sehat dan dapat 

diandalkan, dengan memberikan layanan terutama kepada segmen usaha kecil dan 

menengah (UKM). 

Dalam perjalanannya, Bank NISP banyak memperoleh kepercayaan dari 

pemerintah. Diantaranya Bank NISP ditunjuk sebagai salah satu bank swasta 

pertama yang menyalurkan kredit subsidi pemerintah untuk usaha kecil dan 

menengah, berpartisipasi dalam program tabungan nasional serta menerbitkan 

bank garansi bagi proyek-proyek pemerintah. 

Pada tanggal 20 Oktober 1994, Bank NISP mengukuhkan dirinya sebagai 

bank publik dengan melakukan penawaran umum atas 12,5 juta lembar saham 

atau 20% dari total modal disetor kepada masyarakat. Saham Bank NISP ini 



tercatat di PT Bursa Efek Jakarta dengan kode NISP JK dan memperoleh 

tanggapan yang antusias dari para investor dalm dan luar negeri. 

Selanjutnya, di akhir tahun 1997 Bank NISP beerhasil melalui krisis 

ekonomi yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa. World Bank 

mengkategorikannya sebagai krisis perbankan terburuk di dunia. Hal ini 

membuktikan kualitas Bank NISP dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam 

perekonomian Indonesia. Pada pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan 

indoensia, untuk menghadapi krisis tersebut, berdasarkan hasil audit dari auditor 

internasional, Bank Indonesia mengelompokkan Bank NISP ke dalam kategori 

Bank “A” yang berarti tidak perlu masuk dalm program pemerintah untuk 

memperkuat modal karena Bank NISP sianggap telah memiliki struktur 

permodalan yang sehat sehingga dapat tetap beroperasi secara independen. Bank 

NISP bahkan di masa kritis menjadi bank pertama yang memberikan pinjaman 

konsumer secara intensif melalui kredit pemilikan rumah, KPR Merdeka, pada 

tahun 1999. 

Memasuki era millenium, Bank NISP tumbuh semakin pesat, sebagaimana 

tercermin dalam pertumguhan aset yang lebih dari tiga kali lipat sejak tahun 2001 

hingga tahun 2006 yang diikuti juga dengan pertumbuhan dan perluasan usaha 

dan pelayanan. Sampai dengan akhir tahun 2006, Bank NISP memiliki 259 

jaringan kantor, 346 unit ATM NISP dan lebih dari 18.000 unit jaringan ATM 

(berafiliasi dengan bank lain) serta didukung oleh 4.344 karyawan yang loyal dan 

profesional. 

 

4.1.8. Bank Permata 



Permata Bank merupakan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia 

dan dikenal sebagai bank dengan pelayanan terbaik. 

Permata Bank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank dibawah Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank 

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

yang prosesnya berhasil diselesaikan pada tahun 2002. Pada tahun 2004, Standard 

Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk mengambil alih Permata Bank 

dan memulai proses transformasi secara besar-besaran di dalam organisasi. 

Selanjutnya sebagai wujud komitmennya terhadap Permata Bank kepemilikan 

gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,09% pada tahun 

2006. 

Pelayanan prima Permata Bank meliputi produk keuangan yang lengkap 

dan inovatif, kemudahan dan keamanan bagi nasabah yang ditunjang oleh 

teknologi informasi, sistem manajemen risiko yang canggih dan terdepan, serta 

sumber daya manusia yang handal. 

Pada tahun 2007, jaringan Permata Bank telah berkembang dengan pesat. 

Saat ini Permata Bank memiliki jaringan outlet yang luas, mencakup 253 kantor 

cabang (termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas), 6 kantor cabang 

Syariah, lebih dari 200 Office Channeling Syariah dan 552 ATM di 46 kota di 

seluruh Indonesia. 

 

4.2 Hasil Analisis 

Dalam analisis hasil penelitian ini akan diuraikan deskripsi dari lima 

variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu Earning Change (EC) sebagai 



variabel terikat, serta variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER), dan Loan 

Deposits Ratio (LDR) sebagai variabel bebas. Selanjutnya akan dibahas mengenai 

deteksi adanya asumsi klasik dari model regresi yang diperoleh. Kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dan selanjutnya diuraikan hasil analisis statistiknya. 

 

4.2.1 Deskripsi Masing-Masing Variabel Penelitian 

Deskripsi masing-masing variabel penelitian dimaksudkan untuk 

menggambarkan keadaan BTN selama periode penelitian. Melalui gambaran 

masing-masing variabel penelitian akan dapat diketahui perkembangan masing-

masing variabel dari tahun ke tahun selama periode penelitian. 

1. Perubahan Laba atau Earning Changes (EC) 

Perubahan Laba atau Earning Changes (EC) merupakan hasil dari 

earning after tax pada suatu periode dikurangi earning after tax pada periode 

sebelumnya dibagi earning after tax periode sebelumnya. Perubahan laba pada 

bank sampel selama periode 2004-2007 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 
Perubahan Laba Tiap Bank 

 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.1461 -0.8853 3.0149 0.7951 
Bank Rakyat Indonesia 0.4087 0.0484 0.1179 0.1362 
Bank Negara Indonesia 2.8007 -0.5421 0.3611 -0.5337 
Bank Central Asia 0.3367 0.1258 0.1793 0.0580 
Bank Danamon 1.0018 0.0737 0.1623 0.5241 
Bank Mega 0.2030 -0.4406 -0.1508 2.4276 
Bank NISP 0.6463 -0.2956 0.1564 0.4846 
Bank Permata 0.1158 -0.5263 0.0558 0.6022 

Sumber : Lampiran 4 



Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa perubahan laba bank sampel 

cukup fluktuatif. Perubahan laba Bank Mandiri pada periode 2004-2005 

mengalami penurunan dari 0,1461 menjadi -0,8853. Periode 2005-2006 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 3,0149 kemudian 

mengalami penurunan menjadi 0,7951 pada tahun 2007. Perubahan laba Bank 

Rakyat Indonesia pada periode 2004-2005 mengalami penurunan dari 0,4087 

menjadi 0,0484. Periode 2005-2006 mengalami peningkatan menjadi 0,1179 

kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 0,1362 pada tahun 2007. 

Perubahan laba Bank Negara Indonesia pada periode 2004-2005 mengalami 

penurunan dari 2,8007 menjadi -0,5421. Periode 2005-2006 mengalami 

peningkatan menjadi 0,3611 kemudian mengalami penurunan menjadi -0,5337 

pada tahun 2007. Perubahan laba Bank Central Asia pada periode 2004-2005 

mengalami penurunan dari 0,3367 menjadi 0,1258. Periode 2005-2006 

mengalami peningkatan menjadi 0,1793 kemudian mengalami penurunan 

menjadi 0,0580 pada tahun 2007. Perubahan laba Bank Danamon pada 

periode 2004-2005 mengalami penurunan dari 1,0018 menjadi 0,0737. 

Periode 2005-2006 mengalami peningkatan menjadi 0,1623 kemudian 

kembali mengalami peningkatan menjadi 0,5241 pada tahun 2007. Perubahan 

laba Bank Mega pada periode 2004-2005 mengalami penurunan dari 0,2030 

menjadi -0,4406. Periode 2005-2006 mengalami peningkatan menjadi -0,1508 

kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 2,4276 

pada tahun 2007. Perubahan laba Bank NISP pada periode 2004-2005 

mengalami penurunan dari 0,6463 menjadi -0,2956. Periode 2005-2006 

mengalami peningkatan menjadi 0,1564 kemudian kembali mengalami 



peningkatan yang cukup tinggi menjadi 0,4846 pada tahun 2007. Perubahan 

laba Bank Permata pada periode 2004-2005 mengalami penurunan dari 0,1158 

menjadi -0,5263. Periode 2005-2006 mengalami peningkatan menjadi 0,0558 

kemudian kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi menjadi 0,6022 

pada tahun 2007. 

 Secara umum perubahan laba bank sampelpada periode 2004-2005 

mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang 

memberikan tekanan pada masyarakat. Pada tahun 2006 kondisi 

perekonomian sudah lebih baik yang berdampak pada peningkatan perubahan 

laba bank sampel. Pada tahun 2007 secara umum kondisi perekonomian 

menjadi semakin baik sehingga perubahan laba bank sampel, kecuali Bank 

Mandiri, Bank Negara Indonesia dan Bank Central Asia, mengalami 

peningkatan. 

 

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) diperoleh dengan membagi jumlah 

aktiva dengan Aktiva Tertimbang Menurut Rasiko (ATMR) yang merupakan 

jumlah aktiva neraca dan aktiva administrasi. Bank Indonesia telah membuat 

ketentuan mengenai CAR yaitu sebesar 8%, hal ini sesuai dengan Peraturan 

Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. adapun 

perhitungan CAR pada bank sampel tahun 2004-2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
Capital Adequacy Ratio Tiap Bank 

 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.253 0.237 0.253 0.211 
Bank Rakyat Indonesia 0.1619 0.1529 0.1882 0.1584 



Bank Negara Indonesia 0.171 0.1599 0.153 0.157 
Bank Central Asia 0.24 0.215 0.221 0.192 
Bank Danamon 0.256 0.227 0.204 0.193 
Bank Mega 0.1353 0.1113 0.1592 0.1421 
Bank NISP 0.1511 0.1971 0.1707 0.1615 
Bank Permata 0.114 0.098 0.135 0.133 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa CAR bank sampel cukup 

fluktuatif. CAR Bank Mandiri periode 2004-2005 mengalami penurunan 

menjadi 0,237 dari 0,253. Pada tahun 2006 CAR Bank Mandiri meningkat 

menjadi 0,253 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 0,211. 

CAR Bank Rakyat Indonesia periode 2004-2005 mengalami penurunan 

menjadi 0,1529 dari 0,1619. Pada tahun 2006 CAR Bank Rakyat Indonesia 

meningkat menjadi 0,1882 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,1584. CAR Bank Negara Indonesia periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,1599 dari 0,171. Pada tahun 2006 CAR Bank Negara 

Indonesia kembali turun menjadi 0,153 kemudian tahun 2007 mengalami 

peningkatan menjadi 0,157. CAR Bank Central Asia periode 2004-2005 

mengalami penurunan menjadi 0,215 dari 0,24. Pada tahun 2006 CAR Bank 

Central Asia meningkat menjadi 0,221 kemudian tahun 2007 mengalami 

penurunan menjadi 0,192. CAR Bank Danamon periode 2004-2005 

mengalami penurunan menjadi 0,227 dari 0,256. Pada tahun 2006 CAR 

Danamon kembali turun menjadi 0,204 kemudian tahun 2007 mengalami 

penurunan menjadi 0,193. CAR Bank Mega periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,1113 dari 0,1353. Pada tahun 2006 CAR Bank Mega 

meningkat menjadi 0,1592 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,1421. CAR Bank NISP periode 2004-2005 meningkat menjadi 



0,1971 dari 0,1511. Pada tahun 2006 CAR Bank NISP mengalami penurunan 

menjadi 0,1707 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 0,1615. 

CAR Bank Permata periode 2004-2005 mengalami penurunan menjadi 0,098 

dari 0,114. Pada tahun 2006 CAR Bank Permata meningkat menjadi 0,135 

kemudian tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 0,133. 

 

3. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio laba terhadap aset yang 

menunjukkan besarnya laba terhadap volume usaha. Semakin tinggi nilai 

ROA akan semakin baik dan  menunjukkan keefektifan penggunaan dana pada 

sisi aktiva dalam menghasilkan laba. Rasio ini diperoleh dengan membagi 

laba sebelum pajak dengan jumlah aset yang tersedia untuk memperoleh laba 

sebelum pajak. Perhitungan ROA selama periode 2004-2007 pada bank 

sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Return On Assets Tiap Bank 

 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.0303 0.0047 0.0106 0.0198 
Bank Rakyat Indonesia 0.0535 0.0457 0.0382 0.0382 
Bank Negara Indonesia 0.0225 0.0153 0.0168 0.0081 
Bank Central Asia 0.0346 0.0407 0.0414 0.0352 
Bank Danamon 0.0325 0.0289 0.0273 0.0378 
Bank Mega 0.0241 0.0105 0.0072 0.0214 
Bank NISP 0.0221 0.0145 0.0138 0.0121 
Bank Permata 0.0221 0.0117 0.0120 0.0187 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa ROA bank sampel cukup 

fluktuatif. ROA Bank Mandiri periode 2004-2005 mengalami penurunan yang 

cukup besar menjadi 0,0047 dari 0,0303. Pada tahun 2006 ROA Bank Mandiri 



meningkat menjadi 0.0106 kemudian tahun 2007 meningkat kembali menjadi 

0,0198. ROA Bank Rakyat Indonesia periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,0457 dari 0,0535. Pada tahun 2006 ROA Bank Rakyat 

Indonesia kembali turun menjadi 0,0382 kemudian tahun 2007 tetap 0,0382. 

ROA Bank Negara Indonesia periode 2004-2005 mengalami penurunan 

menjadi 0,0153 dari 0,0225. Pada tahun 2006 ROA Bank Negara Indonesia 

meningkat menjadi 0,0168 kemudian tahun 2007 turun menjadi 0,0081. ROA 

Bank Central Asia periode 2004-2005 mengalami peningkatan menjadi 0,0407 

dari 0,0346. Pada tahun 2006 ROA Bank Central Asia meningkat menjadi 

0,0414 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 0,0352. ROA 

Bank Danamon periode 2004-2005 mengalami penurunan menjadi 0,0289 dari 

0,0325. Pada tahun 2006 ROA Danamon kembali turun menjadi 0,0273 

kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 0,0378. ROA Bank Mega periode 

2004-2005 mengalami penurunan menjadi 0,0105 dari 0,0241. Pada tahun 

2006 ROA Bank Mega kembali turun menjadi 0,0072 kemudian tahun 2007 

meningkat menjadi 0,0214. ROA Bank NISP periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,0145 dari 0,0221. Pada tahun 2006 ROA Bank NISP 

kembali turun menjadi 0,0138 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,0121. ROA Bank Permata periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,0117 dari 0,0221. Pada tahun 2006 ROA Bank Permata 

meningkat menjadi 0,0120 kemudian tahun 2007 mengalami peningkatan 

menjadi 0,0187. 

 

4. Return On Equity (ROE) 



Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

ROE dapat diperoleh dengan membagi pendapatan setelah pajak dengan 

modal sendiri. ROE merupakan salah satu pengukur efisiensi manajemen 

dalam mengelola perusahaannya. Rasio ini sering digunakan oleh calon 

investor untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin besar 

nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Perhitungan ROE selama periode 2004-2007 pada bank 

sampel adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 4.4 
Return On Equity Tiap Bank 

 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.2108 0.0260 0.0919 0.1486 
Bank Rakyat Indonesia 0.2918 0.2853 0.2523 0.2489 
Bank Negara Indonesia 0.2448 0.1190 0.1302 0.0521 
Bank Central Asia 0.2295 0.2270 0.2348 0.2196 
Bank Danamon 0.1426 0.1391 0.1471 0.1954 
Bank Mega 0.2719 0.1402 0.0786 0.1773 
Bank NISP 0.2084 0.1000 0.0966 0.1045 
Bank Permata 0.2660 0.1147 0.0828 0.1279 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa ROE bank sampel cukup 

fluktuatif. ROE Bank Mandiri periode 2004-2005 mengalami penurunan yang 

cukup besar menjadi 0,0260 dari 0,2108. Pada tahun 2006 ROE Bank Mandiri 

meningkat menjadi 0,0919 kemudian tahun 2007 meningkat kembali menjadi 

0,1486. ROE Bank Rakyat Indonesia periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,2853 dari 0,2918. Pada tahun 2006 ROE Bank Rakyat 

Indonesia kembali turun menjadi 0,2523 kemudian tahun 2007 mengalami 



penurunan menjadi 0,2489. ROE Bank Negara Indonesia periode 2004-2005 

mengalami penurunan menjadi 0,1190 dari 0,2448. Pada tahun 2006 ROE 

Bank Negara Indonesia meningkat menjadi 0,1302 kemudian tahun 2007 

turun menjadi 0,0521. ROE Bank Central Asia periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,2270 dari 0,2295. Pada tahun 2006 ROE Bank Central 

Asia meningkat menjadi 0,2348 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,2196. ROE Bank Danamon periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0.1391 dari 0.1426. Pada tahun 2006 ROE Danamon 

meningkat menjadi 0,1471 kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 0,1954. 

ROE Bank Mega periode 2004-2005 mengalami penurunan menjadi 0,1402 

dari 0,2719. Pada tahun 2006 ROE Bank Mega kembali turun menjadi 0,0786 

kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 0,1773. ROE Bank NISP periode 

2004-2005 mengalami penurunan menjadi 0,1000 dari 0,2084. Pada tahun 

2006 ROE Bank NISP kembali turun menjadi 0,0966 kemudian tahun 2007 

mengalami peningkatan menjadi 0,1045. ROE Bank Permata periode 2004-

2005 mengalami penurunan menjadi 0,1147 dari 0,2660. Pada tahun 2006 

ROE Bank Permata kembali turun menjadi 0,0828 kemudian tahun 2007 

mengalami peningkatan menjadi 0,1279. 

 

5. Operating Efficiency Ratio (OER) 

Rasio OER digunakan untuk menunjukkan besarnya efisiensi usaha 

dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Semakin kecil nilai OER, maka semakin efisien usaha bank 

tersebut. Apabila rasio OER terlalu tinggi, maka bank menghabiskan biaya 



yang terlalu besar dan menghasilkan pendapatan yang kecil. Adapun 

perhitungan OER pada bank sampel selama periode 2004-2007 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 
Operating Efficiency Ratio Tiap Bank 

 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.6814 0.9518 0.9070 0.7756 
Bank Rakyat Indonesia 0.6103 0.6822 0.6620 0.6210 
Bank Negara Indonesia 0.6466 0.7705 0.7767 0.7910 
Bank Central Asia 0.6450 0.6471 0.6597 0.6588 
Bank Danamon 0.3908 0.4659 0.4849 0.4381 
Bank Mega 0.7383 0.8888 0.9278 0.7921 
Bank NISP 0.7545 0.8426 0.8594 0.8424 
Bank Permata 0.8255 0.8788 0.8326 0.7660 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa OER bank sampel cukup 

fluktuatif. OER Bank Mandiri periode 2004-2005 mengalami peningkatan 

menjadi 0,9518 dari 0,6814. Pada tahun 2006 OER Bank Mandiri mengalami 

penurunan menjadi 0,9070 kemudian tahun 2007 kembali turun menjadi 

0,7756. OER Bank Rakyat Indonesia periode 2004-2005 mengalami 

peningkatan menjadi 0,6822 dari 0,6103. Pada tahun 2006 OER Bank Rakyat 

Indonesia turun menjadi 0,6620 kemudian tahun 2007 kembali mengalami 

penurunan menjadi 0,6210. OER Bank Negara Indonesia periode 2004-2005 

mengalami peningkatan menjadi 0,7705 dari 0,6466. Pada tahun 2006 OER 

Bank Negara Indonesia meningkat menjadi 0,7767 kemudian tahun 2007 

kembali meningkat menjadi 0,7910. OER Bank Central Asia periode 2004-

2005 mengalami peningkatan menjadi 0,6471 dari 0,6450. Pada tahun 2006 

OER Bank Central Asia meningkat menjadi 0,6597 kemudian tahun 2007 

mengalami penurunan menjadi 0,6588. OER Bank Danamon periode 2004-



2005 mengalami peningkatan menjadi 0,4659 dari 0,3908. Pada tahun 2006 

OER Danamon meningkat menjadi 0,4849 kemudian tahun 2007 turun 

menjadi 0,4381. OER Bank Mega periode 2004-2005 mengalami peningkatan 

menjadi 0,8888 dari 0,7383. Pada tahun 2006 OER Bank Mega kembali 

meningkat menjadi 0,9278 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,7921. OER Bank NISP periode 2004-2005 mengalami peningkatan 

menjadi 0,8426 dari 0,7545. Pada tahun 2006 OER Bank NISP kembali 

meningkat menjadi 0,8594 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan 

menjadi 0,8424. OER Bank Permata periode 2004-2005 mengalami 

peningkatan menjadi 0,8788 dari 0,8255. Pada tahun 2006 OER Bank Permata 

mengalami penurunan menjadi 0,8326 kemudian tahun 2007 kembali turun 

menjadi 0,7660. 

 

6. Loan to Deposits Ratio (LDR) 

Loans Deposits to Ratio (LDR merupakan rasio yang menggambarkan 

seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin 

menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan 

kredit. 

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. 

Hal ini dikarenakan jumlah dana untuk membiayai pinjamannya menjadi 

semakin besar. Adapun perhitungan LDR selama periode 2004-2007 pada 

bank sampel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Loan to Deposits Ratio Tiap Bank 



 
Nama Bank 2004 2005 2006 2007 

Bank Mandiri 0.5369 0.5172 0.5720 0.5600 
Bank Rakyat Indonesia 0.7569 0.7783 0.7254 0.6882 
Bank Negara Indonesia 0.5511 0.5431 0.4887 0.6066 
Bank Central Asia 0.3066 0.4178 0.4021 0.4355 
Bank Danamon 0.7431 0.7806 0.7551 0.8752 
Bank Mega 0.4880 0.5125 0.4270 0.4674 
Bank NISP 0.7623 0.7883 0.8101 0.8796 
Bank Permata 0.5328 0.7530 0.7965 0.8410 

Sumber : Lampiran 4 

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa LDR bank sampel cukup 

fluktuatif. LDR Bank Mandiri periode 2004-2005 mengalami penurunan 

menjadi 0,5172 dari 0,5369. Pada tahun 2006 LDR Bank Mandiri meningkat 

menjadi 0,5720 kemudian tahun 2007 kembali turun menjadi 0,5600. LDR 

Bank Rakyat Indonesia periode 2004-2005 mengalami peningkatan menjadi 

0,7783 dari 0,7569. Pada tahun 2006 LDR Bank Rakyat Indonesia turun 

menjadi 0,7254 kemudian tahun 2007 kembali mengalami penurunan menjadi 

0,6882. LDR Bank Negara Indonesia periode 2004-2005 mengalami 

penurunan menjadi 0,5431 dari 0,5511 Pada tahun 2006 LDR Bank Negara 

Indonesia kembali turun menjadi 0,4887 kemudian tahun 2007 meningkat 

menjadi 0,6066. LDR Bank Central Asia periode 2004-2005 mengalami 

peningkatan menjadi 0,4178 dari 0,3066. Pada tahun 2006 LDR Bank Central 

Asia turun menjadi 0,4021 kemudian tahun 2007 mengalami peningkatan 

menjadi 0,4355. LDR Bank Danamon periode 2004-2005 mengalami 

peningkatan menjadi 0,7806 dari 0,7431. Pada tahun 2006 LDR Danamon 

turun menjadi 0,7551 kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 0,8752. LDR 

Bank Mega periode 2004-2005 mengalami peningkatan menjadi 0,5125 dari 

0,4880. Pada tahun 2006 LDR Bank Mega turun menjadi 0,4270 kemudian 



tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 0,4674. LDR Bank NISP periode 

2004-2005 mengalami peningkatan menjadi 0,7883 dari 0,7623. Pada tahun 

2006 LDR Bank NISP kembali meningkat menjadi 0,8101 kemudian tahun 

2007 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,8796. LDR Bank Permata 

periode 2004-2005 mengalami peningkatan menjadi 0,7530 dari 0,5328. Pada 

tahun 2006 LDR Bank Permata kembali meningkat menjadi 0,7965 kemudian 

tahun 2007 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,8410. 

 

 

 

4.2.2 Uji Asumsi Dasar Klasik 

Beberapa masalah sering timbul pada saat analisis regresi digunakan untuk 

mengestimasi suatu model dengan sejumlah data. Masalah tersebut dikategorikan 

dalam asumsi klasik yaitu yang berkaitan dengan autokorelasi, heterokedastisitas, 

dan normalitas. Berikut akan dibahas satu persatu masalah tersebut. 

1) Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen ataupun keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. 

Dasar pengambilan keputusannya ialah: 

• Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 



• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar dari hasil uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 
Grafik Uji Normalitas 
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Dari gambar di atas, terliat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model 

regresi layak untuk dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Pada dasarnya multikolinearitas adalah hubungan linear yang sempurna 

atau mendekati sempurna antara beberapa variabel bebas. Gejala 

multikolinearitasdapat dideteksi dengan melihat besaran Variance Inflation 

Factor (VIF) matriks korelasi. Apabila model regresi tersebut memiliki nilai 

VIF kurang dari 10 maka bebas dari gejala multikolinearitas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel-variabel 

independennya ataudengan kata lain tidak ada gejala multikolinearitas. Dari 

perhitungan regresi didapat nilai VIF sebagai berikut: 

Tabel 4.7 



Uji Multikolinearitas 
 

 Sumber : Lampi

Dari tabel 4.7 dapat 

dilihat bahwa nilai 

VIF masing-

masing variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokesdastisitas digunakan untuk mengetahui apakah faktor 

pengganggu (error) akan tetap sama untuk seluruh pengamatan terhadap 

variabel bebas. Gejala heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat gejala 

pada suatu grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

Y adalah residual yang telah di-studentized (Y diprediksi –Y sesungguhnya). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

• Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-poimt) yang membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heterokedastisitas. 

• Jika tidak ada pola yang elas, serta titik-titik menyebar di bawah dan di 

atas angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Gambar grafik heterokedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Grafik Uji Heterokedastisitas 

Variabel Collinearity Statistics 
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Dari gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk 

suatu pola yang jelas, serta tersebar baik di atas aupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model 

regresi, sehingga layak untuk digunakan. 

 

4) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul dikarenakan residual tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi lainnya yang sering timbul bila kita menggunakan data runtut 

waktu (time series). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (D-W test). Ada tidaknya 

autokorelasi dapat disimpulkan melalui: 

∼ 1,65 < D-W < 2,35 berarti tidak ada korelasi 

∼ 1,21 < D-W < 1,65 atau 2,35 < D-W < 2,79 berarti tidak dapat 

disimpulkan (inconclusive) 

∼ D-W < 1,21 atau D-W > 2.79 berarti terjadi autokorelasi 



Dengan menggunakan derajat kepercayaan 5 %, sampel yang dimiliki 

sebanyak 8 dan variabel bebas sebanyak 5 variabel, maka dapat dilihat  hasil 

uji Durbin-Watson menunjukkan angka sebesar 2,030, dimana angka ini 

terletak pada 1,65 < D-W < 2,35. hal ini berarti pada model regresi ini tidak 

ada autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Analisis Model Regresi 

Hasil perhitungan regresi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.8 
Hasil Estimasi Regresi 

 
Variabel Koefisien Regresi t-Stat Sig-t 

Konstanta 
CAR 
ROA 
ROE 
OER 
LDR 

0.880 
5.175 

-67.652 
9.886 
-2.547 
0.434 

0.570 
1.717 
-2.985 
3.203 
-2.103 
0.588 

0,574 
0,098 
0,006 
0,004 
0,045 
0,562 

R                 = 0.597 
R Square     = 0.356 
Adj. R2             = 0.233 
Std. Error    = 0.591 

F-Stat      = 2.880 
D-W        = 2.030 
Sig F        = 0.034 

  

Sumber : Lampiran 5 dan 6 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas, maka dapat dilakukan analisis sebagai 

berikut: 

1) Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa F hitung adalah sebesar 2,880 

dengan tingkat signifikan 0,034. Oleh karena probabilitas (0,034) lebih kecil 



dari 0,05 maka model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

EC. 

2) Dari uji t yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel terhadap EC dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, ROE, dan OER 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EC. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tingkat signifikansi t di bawah atau lebih kecil dari α = 0,05. 

3) Angka R square adalah 0,356. Hal ini berarti 35,6 % EC dapat dijelaskan 

oleh variabel CAR, ROA, ROE, OER dan LDR, sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain. 

4) Standard Error of Estimate mempunyai nilai 0,591. Semakin kecil SE ini, 

maka semakin baik karena menunjukkan bahwa model persamaan regresi 

makin tepat dalam memprediksi variabel EC sebagai variabel terikat. 

5) Persamaan regresi yang diperoleh adalah: 

EC = 0,880 + 5,175 CAR – 67,652 ROA + 9,886 ROE - 2,547 OER              

+ 0,434 LDR 

 

4.2.3.1 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama penelitian ini yaitu menduga bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Operating Efficiency Ratio (OER) dan Loan to Deposits Ratio (LDR) merupakan 

variabel-variabel bebas yang berpengaruh terhadap perubahan laba, baik secara 

simultan maupun secara parsial. 



Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara statistik F hitung dengan statistik F tabel, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Jika Fhitung > Ftabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika Fhitung < Ftabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 

Pada pengujian ANOVA atau I test, didapatkan F hitung sebesar 2,880 

dengan tingkat signifikansi 0,034. Dari F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 

dan df = 26, diperoleh nilai 2,587. Jika dibandingkan dapat dilihat bahwa Fhitung > 

Ftabel yaitu 2,880 > 2,587. Hal ini berarti menolak hipotesis nol (H0) dan menerima 

hipotesis alternatif (H1). Oleh karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variabel-variabel CAR, ROA, ROE, OER dan LDR secara 

bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap perubahan laba (EC). 

Selain itu, untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial, digunakan uji t. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t 

Koefisien t Sig 

CAR 

ROA 

ROE 

OER 

LDR 

1.717 

-2.985 

3.203 

-2.103 

0.588 

0,098 

0,006 

0,004 

0,045 

0,562 
Sumber : Lampiran 6 

Kriteria keputusannya sebagai berikut: 

Jika thitung > ttabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika thitung < ttabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 



Dari tabel terlihat bahwa t hitung untuk variabel CAR adalah 1,717; variabel ROA 

-2,985; variabel ROE 3,203; variabel OER -2,103; variabel LDR 0,588. 

Sedangkan untuk mengetahui statistik t tabel, diketahui bahwa: 

- Tingkat signifikansi (α) = 0,05 atau 5 % 

- Derajat kebebasan (df) = jumlah data – 1 atau 32-1 = 31 

- Uji dilakukan dua sisi 

Karena uji dilakukan dua sisi, t tabel yang diperoleh merupakan hasil untuk sisi 

positif dan negatif. Untuk sisi negatif keputusan yang diambil merupakan 

kebalikan dari sisi positif yang ada di atas, yaitu: 

Jika thitung < ttabel , berarti H1 diterima dan H0 ditolak 

Jika thitung > ttabel , berarti H1 ditolak dan H0 diterima 

Untuk t tabel 2 sisi diperoleh angka 1,708. 

∼ Untuk variabel CAR 1,717 > 1,708 maka H0 ditolak, H1 diterima 

yang berarti secara parsial CAR mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap EC. 

∼ Untuk variabel ROA -2,985 < -1,708 maka H0 ditolak, H1 diterima 

yang berarti secara parsial ROA mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap EC. 

∼ Untuk variabel ROE 3,203 > 1,708 maka H0 ditolak, H1 diterima 

yang berarti secara parsial ROE mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap EC. 

∼ Untuk variabel OER -2,103 < -1,708 maka H0 ditolak, H1 diterima 

yang berarti secara parsial OER mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap EC. 



∼ Untuk variabel LDR 0,588 < 1,708 maka H0 diterima, H1 ditolak 

yang artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari LDR 

terhadap EC. 

∼ Dari hasil di atas, variabel CAR, ROA, ROE, dan OER mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap EC, sedangkan variabel LDR tidak. 

 Hipotesis yang kedua yaitu menduga bahwa Operating Efficiency Ratio 

(OER) merupakan variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap perubahan 

laba. Untuk mengetahuinya digunakan Standardized Coefficients Beta-nya. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Variabel yang Mempengaruhi EC 

Koefisien Standardized Coefficients Beta t Sig 

CAR 

ROA 

ROE 

OER 

LDR 

0.351 

-1.244 

1.077 

-0,543 

-0.103 

1.717 

-2.985 

3.203 

-2.103 

0.588 

0,098 

0,006 

0,004 

0,045 

0,562 
Sumber : Lampiran 6 

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa variabel yang mempunyai koefisien 

beta yang terstandarisasi paling besar adalah ROA yaitu sebesar -1,244. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H1) diterima dan menolak 

hipotesis nol (H0), artinya variabel yang dominan berpengaruh pada EC adalah 

variabel ROA. 

 

4.2.3.2 Interpretasi Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel Bebas 



1. Konstanta hasil regresi sebesar 0,880 artinya apabila tidak ada variabel 

bebas CAR, ROA, ROE, OER dan LDR atau dengan kata lain nilai variabel 

bebas tersebut nol, maka EC akan bernilai 0,880. 

2. CAR mempunyai koefisien sebesar 5,175 artinya setiap kenaikan CAR 

sebesar 100% dan variabel lain tetap maka EC bertambah sebesar 5,175. Dari 

hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,717 dengan tingkat 

signifikansi 0,098 (dengan α = 0,05) artinya secara statistik CAR mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap EC. 

3. ROA mempunyai koefisien sebesar -67,652 artinya setiap kenaikan ROA 

sebesar 100% dan variabel lain tetap maka EC berkurang sebesar 67,652. Dari 

hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -2,985 dengan tingkat 

signifikansi 0,006 (dengan α = 0,05) artinya secara statistik ROA mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap EC. 

4. ROE mempunyai koefisien sebesar 9,886 artinya setiap kenaikan ROE 

sebesar 100% dan variabel lain tetap maka EC bertambah sebesar 9,886. Dari 

hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,203 dengan tingkat 

signifikansi 0,004 (dengan α = 0,05) artinya secara statistik ROE mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap EC.  

5. OER mempunyai koefisien sebesar -2,547 artinya setiap kenaikan OER 

sebesar 100% dan variabel lain tetap maka EC berkurang sebesar 2,547. Dari 

hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -2,103 dengan tingkat 

signifikansi 0,045 (dengan α = 0,05) artinya secara statistik OER mempunyai 

pengaruh yang signifikan teradap EC. 



6. LDR mempunyai koefisien sebesar 0,434 artinya setiap kenaikan LDR 

sebesar 100% dan variabel lain tetap maka EC bertambah sebesar 0,434. Dari 

hasil uji t diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 0,588 dengan tingkat 

signifikansi 0,562 (dengan α = 0,05) artinya secara statistik LDR mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan teradap EC. 

 

4.2.3.3 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Besarnya keofisien determinasi R square atau R2 yang diperoleh adalah 

untuk menunjukkan seberapa besar variabel-variabel bebas yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variabel terikatnya (Gujarati, 1995:99). Nilai R2 

berada pada range 0 dan 1. apabila R2 mendekati nilai 1, maka variabel bebas 

semakin mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel terikatnya. 

Begitu pula sebaliknya apabila nilai R2 mendekati nilai 0 maka variabel bebas 

semakin lemah pegaruhnya terhadap variabel terikatnya. 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel bebas yang terdiri dari CAR, ROA, 

ROE, OER dan LDR secara simultan atau bersama-sama mampu menjelaskan EC 

sebesar 35,6 %. 

 

4.2.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa diantara Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency 

Ratio (OER) dan Loan to Deposits Ratio (LDR) yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba ialah variabel CAR, ROA,ROE dan OER. 



CAR yang bisa disebut juga dengan capital risk merupakan elemen 

penting dalam penilaian kesehatan bank. Hal ini dikarenakan CAR mencerminkan 

modal bank yang bisa digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu bank. Kepercayaan ini sangat penting bagi bank karena bank 

sangat butuh penghimpunan dana dari masyarakat untuk operasionalnya. Semakin 

tinggi CAR suatu bank, maka dapat dikatakan bank tersebut semakin sehat karena 

bank memiliki modal yang cukup sehingga investor akan merasa aman untuk 

berinvestasi pada sektor perbankan. 

Bila CAR suatu bank tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI) 

dan bank tidak mampu menambah setoran modalnya, maka bank tersebut akan 

dianggap tidak sehat. Dari hasil uji statistik yang digunakan untuk melihat 

pengaruh variabel CAR terhadap perubahan laba terlihat bahwa variabel ini 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan memberikan kontribusi positif terhadap 

perubahan laba. Hal ini sudah relevan dengan teori yang ada di mana peningkatan 

CAR akan berdampak pada meningkatnya stabilitas bank yang dilihat dengan 

adanya peningkatan laba.    

ROA, ROE, dan OER merupakan rasio dari aspek rentabilitas. Rasio ROA 

memberikan gambaran tentang kemampuan bank dalam mengoperasikan aset 

yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga menggambarkan 

efisiensi kerja bank. Dari hasil uji statistik untuk menguji pengaruh ROA terhadap 

perbahan laba, terlihat bahwa variabel ini memberikan kontribusi hubungan yang 

negatif serta berpengaruh dominan terhadap perubahan laba. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ROA bank sampel mempengaruhi 



perubahan labanya. Kontribusi hubungan yang negatif bertentangan dengan teori 

yang ada. 

ROE merupakan tolok ukur profitabilitas yang paling penting bagi para 

pemegang saham. ROE diperoleh dengan membandingkan antara jumlah 

keuntungan yang diperoleh dengan jumlah harta netto pemegang saham (modal 

disetor, laba ditahan, laba atau rugi bersih berjalan). ROE memberikan gambaran 

seberapa besar pihak bank mampu mengelola dana yang telah mereka 

investasikan dalam bank untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hasil uji 

statistik untuk menguji pengaruh variabel ini terhadap perubahan laba, terlihat 

bahwa variabel ROE berpengaruh terhadap perubahan laba. Kontribusi hubungan 

yang positif sesuai dengan teori yang ada. 

Sedangkan OER merupakan perbandingan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional. Ketentuan Bank Indonesia (BI), OER mempunyai 

nilai maksimum sebesar 93,52 %. Semakin rendah nilai OER suatu bank, kondisi 

bank dapat dikatakan semakin bagus. Walaupun secara umum saat ini nilai OER 

bank masih tinggi, akan tetapi diharapkan keadaan ini dapat terus membaik 

seiring dengan pendapatan yang meningkat yang dikarenakan peningkatan 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Berdasarkan hasil uji statistik untuk 

menguji pengaruh variabel OER terhadap perubahan laba, terlihat bahwa OER 

dan berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba. Artinya besar kecilnya OER 

akan mempengaruhi perubahan laba, di mana semakin besar OER maka 

perubahan laba menjadi semakin kecil karena OER memberikan kontribusi 

negatif, hal ini sudah sesuai dengan teori yang ada. 



LDR merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan 

saldo kewajiban segera. Semakin tinggi tingkat rasio ini pada suatu bank, maka 

tingkat likuiditas bank tersebut semakin kecil karena dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit semakin kecil. Berdasarkan hasil uji statistik untuk menguji 

pengaruh variabel ini terhadap perubahan laba, terlihat bahwa LDR berpengaruh 

positif terhadap perubahan laba. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada karena 

LDR bank sampel yang dapat dikatakan masih rendah tidak terlalu mempengaruhi 

perubahan labanya. 

Dari hasil analisa secara keseluruhan dapat diketahui bahwa ROA, yang 

merupakan penilaian aspek earning dalam analisis CAMELS, mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap perubahan laba bank sampel. Hal ini cukup 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiek Setyo Rini (2003) yang 

membuktikan bahwa aspek earning dan liquidity memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perubahan laba.  

Untuk pengelolaan perbankan ke depannya, manajemen bank, harus segera 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat 

kinerjanya, seperti penanganan kredit yang bermasalah serta mengoptimalkan 

operasionalnya dengan peningkatan kredit namun tetap dengan menjaga prinsip 

kehati-hatian. Sehingga diharapkan kinerja bank, yang tercermin dari rasio 

keuangan bank, dapat lebih baik dan menarik minat investor dan nasabah untuk 

menyimpan dananya dalam bank. Selain itu kinerja bank yang baik diharapkan 

dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. 

 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif antara variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return On Equity (ROE) dan Loan to Deposits Ratio (LDR)  terhadap 

perubahan laba, serta terdapat hubungan negatif antara variabel Return On 

Assets (ROA) dan Operating Efficiency Ratio (OER) terhadap perubahan laba 

(EC). 

2. Dari hal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan teori yang ada, dapat 

diketahui bahwa ROA, ROE dan OER merupakan ukuran profitabilitas. Rasio 

ini juga dapat digunakan sebagai tolokukur oleh calon investor dalam 

melakukan investasi. Hal ini berarti semakin besar prosentase ROA, ROE dan 

OER akan memperbesar pula profitabilitas bank. 

3. CAR yang merupakan salah satu tolok ukur dari tingkat kesehatan suatu 

bank dalam analisis CAMELS, berpengaruh positif terhadap perubahan laba. 

Semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh terhadap perubahan laba, walaupun 

pengaruhnya kecil. Hal ini mengindikasikan keefisienan manajemen dalam 

mengelola jenis-jenis aktivanya sehingga modal bank mampu digunakan 

untuk menutup kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan serta 

kerugian investasi surat-surat berharga. 



4. LDR yang merupakan ukuran likuiditas mempunyai hubungan yang 

negatif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kredit bermasalah yang timbul 

pada perbankan, walaupun nilai rasionya masih sesuai dengan ketentuan BI, 

yaitu di bawah 115 %, akan tetapi banyaknya kredit macet tersebut membuat 

laba bank semakin rendah. 

5. Secara bersama-sama dapat diketahui bahwa 5 variabel tersebut, yaitu 

CAR, ROA, ROE, OER dan LDR mampu menjelaskan variabel perubahan 

laba (EC). Berdasarkan hipotesis pertama yaitu ”Rasio keuangan yang terdiri 

atas Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER) dan Loans to Deposits Ratio 

(LDR) mempunyai  pengaruh terhadap perubahan laba”, maka terbukti bahwa 

5 variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perubahan laba. 

6. Secara individu dapat diketahui bahwa variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) dan Operating 

Efficiency Ratio (OER) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan laba. Sedangkan variabel Loans to Deposits Ratio (LDR) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba. 

7. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap perubahan laba adalah 

Return On Assets (ROA). Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan 

” Return On Assets (ROA) berpengaruh dominan terhadap perubahan laba”, 

terbukti secara statistik. 

 

 



5.2 Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, maka peneliti 

menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait antara lain: 

1. Bagi Peneliti Lain 

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya perlu untuk mempertimbangkan faktor-

faktor yang tidak dapat ikontrol, seperti halnya kondisi perekonomian secara 

umum, kondisi politik dan keamanan, dan lain sebagainya. Selain itu juga 

memperluas sampel penelitian. 

2. Bagi Investor 

Sebelum memutuskan untuk menanamkan dananya pada suatu bank, 

hendaknya mempertimbangkan faktor faktor internal maupun eksternal, 

jangan sampai hanya mempertimbangkan saah satu faktor saja. 

3. Bagi Bank 

Hendaknya selalu memperhatikan kondisi fundamental perusahaan dan selalu 

bertindak secara profesional dengan lebih mengutamakan konsumen dan 

investor. Selain itu , manajemen hendaknya bersikap hati-hati dalam 

menjalankan fungsi intermediasinya sehingga kredit bermasalah yang 

tercermin dalam NPL dapat ditekan serendah mungkin. 

4. Bagi Pihak Pemerintah 

Hendaknya melakukan kebijakan-kebijakan bidang ekonomi dan non-ekonomi 

yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjadi 

stimulus bagi investor asing maupun lokal untuk berinvestasi di Indonesia. 
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Lampiran 1 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Mandiri 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Negara Indonesia 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 7,525 1,233 2,831 6,333 
EAT 5,256 603 2,421 4,346 
Equity 24,935 23,215 26,341 29,244 
Total Assets 248,156 263,383 267,517 319,086 
Liabilities 223,221 240,168 241,176 289,842 
Loans 94,403 106,693 117,671 138,530 
Deposits 175,838 206,289 205,708 247,355 
Pendapatan Operasional 23,608 24,634 29,161 27,692 
Beban Operasional 16,087 23,447 26,450 21,479 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 7,525 1,233 2,831 6,333 
EAT 5,256 603 2,421 4,346 
Equity 12,450 13,353 16,879 19,438 
Total Assets 107,040 122,776 154,725 203,735 
Liabilities 94,590 109,423 137,846 184,297 
Loans 62,368 75,533 90,283 113,973 
Deposits 82,400 97,046 124,468 165,600 
Pendapatan Operasional 16,978 17,979 22,580 25,063 
Beban Operasional 10,362 12,266 14,948 15,564 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 3,074 2,256 2,840 1,481 
EAT 3,090 1,415 1,926 898 
Equity 12,624 11,895 14,794 17,220 
Total Assets 136,582 122,776 154,725 203,735 
Liabilities 123,958 135,917 154,622 166,122 
Loans 57,868 62,659 66,460 88,681 
Deposits 105,014 115,372 135,996 146,189 
Pendapatan Operasional 14,765 14,932 17,800 19,008 
Beban Operasional 9,547 11,505 13,825 15,036 



Lampiran 2 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Central Asia 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Danamon 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Mega 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

 
 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 4,529 5,124 6,067 6,402 
EAT 3,196 3,598 4,243 4,489 
Equity 13,925 15,847 18,067 20,442 
Total Assets 131,047 125,906 146,512 181,870 
Liabilities 117,122 110,059 128,445 161,428 
Loans 40,360 54,131 61,422 82,389 
Deposits 131,626 129,555 152,736 189,172 
Pendapatan Operasional 13,229 15,194 19,376 19,173 
Beban Operasional 8,533 9,831 12,783 12,632 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 1,913 1,960 2,243 3,382 
EAT 1,113 1,195 1,389 2,117 
Equity 7,804 8,589 9,442 10,833 
Total Assets 58,821 67,803 82,073 89,410 
Liabilities 51,017 59,214 72,631 78,577 
Loans 30,294 36,757 42,986 53,330 
Deposits 40,765 47,089 56,930 60,937 
Pendapatan Operasional 11,104 13,812 17,899 20,925 
Beban Operasional 4,339 6,435 8,679 9,167 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 450 264 222 746 
EAT 320 179 152 521 
Equity 1,177 1,277 1,934 2,939 
Total Assets 18,643 25,109 30,973 34,908 
Liabilities 17,466 23,832 29,039 31,969 
Loans 7,581 11,263 10,999 14,037 
Deposits 15,534 21,977 25,756 30,031 
Pendapatan Operasional 1,749 2,363 3,155 3,589 
Beban Operasional 1,291 2,100 2,927 2,843 



Lampiran 3 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank NISP 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 

Ringkasan Laporan Keuangan Bank Permata 
(dalam miliar rupiah) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber : data sekunder, diolah 
 
Perhitungan rasio keuangan Bank Permata tahun 2007: 

1. EC = 
EAT 2007− EAT 2006

EAT 2006  = 
499− 311
311  =  0.6022 

2. CAR =
Jumlah Modal
Jumlah ATMR

x100 . Nilai CAR diperoleh dari data yang sudah 
tersedia dalam laporan keuangan 

3. ROA = 
EBIT

Total Aktiva  =  
737
39 . 298  = 0.0187 

4. ROE = 
EAT

Ekuitas  = 
499
3.903  =  0.1279 

5. OER = 
Beban Operasional

Pendapa tan Operasional = 
3. 930
5. 131 = 0.7660 

 
Lampiran 4 
 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 395 291 333 349 
EAT 291 205 237 352 
Equity 1,396 2,051 2,455 3,369 
Total Assets 17,877 20,106 24,206 28,969 
Liabilities 16,481 18,055 21,751 25,600 
Loans 9,899 12,245 15,410 18,858 
Deposits 12,986 15,534 19,023 21,440 
Pendapatan Operasional 1,666 2,111 2,756 2,959 
Beban Operasional 1,257 1,779 2,369 2,493 

 2004 2005 2006 2007 
EBIT 703 405 455 737 
EAT 623 295 311 499 
Equity 2,341 2,572 3,762 3,903 
Total Assets 31,757 34,782 37,842 39,298 
Liabilities 29,416 32,210 34,079 35,396 
Loans 13,859 21,357 22,784 25,289 
Deposits 26,008 28,361 28,603 30,072 
Pendapatan Operasional 3,292 3,761 5,143 5,131 
Beban Operasional 2,717 3,305 4,282 3,930 



Lanjutan contoh perhitungan rasio keuangan Bank Permata tahun 2007: 

6. LDR = 
Kredit yang diberikan

Dana masyarakat  = 
25 . 289
30 . 072  = 0.8410 

Untuk perhitungan rasio bank sampel serta tahun lainnya menyesuaikan dengan 

perhitungan di atas. 

 
Data Variabel Dependen dan Independen 

 
Bank Tahun EC CAR ROA ROE OER LDR 

Mandiri 

2004 0.1461 0.253 0.0303 0.2108 0.6814 0.5369 
2005 -0.8853 0.237 0.0047 0.0260 0.9518 0.5172 
2006 3.0149 0.253 0.0106 0.0919 0.9070 0.5720 
2007 0.7951 0.211 0.0198 0.1486 0.7756 0.5600 

BRI 

2004 0.4087 0.1619 0.0535 0.2918 0.6103 0.7569 
2005 0.0484 0.1529 0.0457 0.2853 0.6822 0.7783 
2006 0.1179 0.1882 0.0382 0.2523 0.6620 0.7254 
2007 0.1362 0.1584 0.0382 0.2489 0.6210 0.6882 

BNI 

2004 2.8007 0.171 0.0225 0.2448 0.6466 0.5511 
2005 -0.5421 0.1599 0.0153 0.1190 0.7705 0.5431 
2006 0.3611 0.153 0.0168 0.1302 0.7767 0.4887 
2007 -0.5337 0.157 0.0081 0.0521 0.7910 0.6066 

BCA 

2004 0.3367 0.24 0.0346 0.2295 0.6450 0.3066 
2005 0.1258 0.215 0.0407 0.2270 0.6471 0.4178 
2006 0.1793 0.221 0.0414 0.2348 0.6597 0.4021 
2007 0.0580 0.192 0.0352 0.2196 0.6588 0.4355 

Danamon 

2004 1.0018 0.256 0.0325 0.1426 0.3908 0.7431 
2005 0.0737 0.227 0.0289 0.1391 0.4659 0.7806 
2006 0.1623 0.204 0.0273 0.1471 0.4849 0.7551 
2007 0.5241 0.193 0.0378 0.1954 0.4381 0.8752 

Mega 

2004 0.2030 0.1353 0.0241 0.2719 0.7383 0.4880 
2005 -0.4406 0.1113 0.0105 0.1402 0.8888 0.5125 
2006 -0.1508 0.1592 0.0072 0.0786 0.9278 0.4270 
2007 2.4276 0.1421 0.0214 0.1773 0.7921 0.4674 

NISP 

2004 0.6463 0.1511 0.0221 0.2084 0.7545 0.7623 
2005 -0.2956 0.1971 0.0145 0.1000 0.8426 0.7883 
2006 0.1564 0.1707 0.0138 0.0966 0.8594 0.8101 
2007 0.4846 0.1615 0.0121 0.1045 0.8424 0.8796 

Permata 

2004 0.1158 0.114 0.0221 0.2660 0.8255 0.5328 
2005 -0.5263 0.098 0.0117 0.1147 0.8788 0.7530 
2006 0.0558 0.135 0.0120 0.0828 0.8326 0.7965 
2007 0.6022 0.133 0.0187 0.1279 0.7660 0.8410 

Sumber : data sekunder, diolah 
 
 

 

Lampiran 5 

 



1. Uji F dan Uji Autokorelasi 

 

Variables Entered/Removedb

ldr, roa,
car, oer,
roe

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ecb. 
 

 
 

 

Model Summaryb

.597a .356 .233 .5907121 2.030
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), ldr, roa, car, oer, roea. 

Dependent Variable: ecb. 
 

 
 

 

ANOVAb

5.026 5 1.005 2.880 .034a

9.072 26 .349
14.098 31

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ldr, roa, car, oer, roea. 

Dependent Variable: ecb. 
 

 
 

 

 

 

 

Lampiran 6 

 



2. Uji t, Uji Heterokedastisitas dan Uji Normalitas 

Coefficientsa

.880 1.544 .570 .574
5.175 3.015 .351 1.717 .098 .591 1.691

-67.652 22.662 -1.244 -2.985 .006 .143 7.016
9.886 3.087 1.077 3.203 .004 .219 4.572

-2.547 1.211 -.543 -2.103 .045 .372 2.690
.434 .738 .103 .588 .562 .799 1.251
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Dependent Variable: eca. 
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Dependent Variable: ec

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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