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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan seperti
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasi
terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net
Interest Margin (NIM) terhadap kinerja bank yang diukur dengan Return on Asset
(ROA) pada perusahaan perbankan. Penelitian ini mengambil data dari tahun
2012-2015. Metode yang digunakan penelitian ini adalah cross section dan
metode pemilihan sampel adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan
data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan yang
dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara parsial Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net
Interest Margin (NIM) berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA).
Sedangkan, Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Return on
Asset (ROA). Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama
keempat variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini rasio
keuangan Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) tidak dimasukkan
dalam perhitungan penelitian karena memiliki keterbatasan data.
Kata Kunci : CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, ROA.

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of financial ratios such as
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Operating Expense
to Operating Income (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Net Interest
Margin (NIM) toward the performance of the bank as measured by Return on
Asset (ROA) on banking companies. This research used data from 2012-2015. The
method of this research is cross section and the method of sampling is purposive
sampling. This research used secondary data collect from Indonesia Stock
Exchange. Data technique analysis used in this research is double linear
regression analysis. The result of this research that by partial analysis showed
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin
(NIM) have a significant effect to Return on Asset (ROA). While, Loan to Deposit
Ratio (LDR) do not have a significant effect to Return on Asset (ROA). The result
of simultaneous test showed all of the independent variable have a significant
effect to dependent variable. In this research ratio Operating Expense to
Operating Income (BOPO) not included because it has limited data.
Keyword : CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM, ROA.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Salah satu tolok ukur pembangunan nasional adalah pembangunan
di sektor ekonomi di mana sektor ini menjadi fokus pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka
panjang. Pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari perkembangan
berbagai macam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang paling besar
peranannya dalam pembangunan ekonomi adalah lembaga keuangan bank.
Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat dijadikan acuan kemajuan
negara tersebut. Semakin maju bank tentu juga akan mudah bagi bank
dalam melayani masyarakat.
Keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan
masyarakatnya di dalam menjalankan roda kehidupan. Perbankan di
Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Rivai, 2013).
Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
yang disebutkan juga dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Ekonomi menyebutkan bahwa
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
masyarakat banyak. Selain faktor likuiditas, keberhasilan usaha bank juga
ditentukan para pengelola dalam menjaga kerahasiaan keuangan nasabah
yang dipercayakan kepadanya serta keamanan atas uang atau aset lainnya
yang dititipkan pada bank. Bank memiliki beberapa fungsi, salah satunya
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adalah agent of trust. Agent of trust berarti dalam kegiatan usahanya bank
mengandalkan kepercayaan masyarakat.
Terjadinya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun
1998 sangat berdampak bagi sektor perbankan. Meningkatnya suku bunga
bank mendorong banyaknya debitur yang mengalami kebangkrutan dan
kepercayaan masyarakat terhadap bank sangat menurun.
Penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
bank karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat kemudian menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh
pendapatan. Sebagai ukuran keberhasilan bank, kinerja keuangan bank
dapat diukur melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank yang
berisi informasi mengenai laporan posisi keuangan perusahaan, laporan
laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan yang sangat berguna untuk mendukung
pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak eksternal maupun internal.
Selain itu, kinerja bank merupakan cerminan dari tingkat kesehatan bank.
Hal

itu

dinyatakan

dalam

Peraturan

Bank

Indonesia

(PBI)

No.6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum yang menyebutkan bahwa kesehatan suatu bank merupakan
kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank,
masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas
pengawasan bank. Dalam penilaian kesehatan bank harus memperhatikan
prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat untuk mencapai tujuan
visi dan misi yang ditetapkan. Pada umumnya penilaian kinerja keuangan
suatu bank bisa dilihat dari laporan keuangannya yang berasal dari
perhitungan rasio keuangannya (Nugroho, 2011).
Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata
tingkat

bunga

pinjaman,

rata-rata

tingkat

bunga

simpanan,

dan

profitabilitas perbankan (Harahap, 2003). Return on Asset (ROA)
memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam
operasi perusahaan, sedangkan Return on Equity (ROE) hanya mengukur
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return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis
tersebut (Mawardi, 2005). Ukuran profitabilitas yang digunakan pada
industri perbankan adalah Return on Asset (ROA), sehingga dalam
penelitian ini Return on Asset (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja
perbankan.
Alasan dipilihnya Return on Asset (ROA) adalah karena dapat
digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan
keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA
merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin
besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan dan tingkat
kembalian yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi
penggunaan aset.
Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengukuran
kinerja perbankan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu CAR, NPL,
BOPO, LDR, dan NIM terhadap ROA, tetapi hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan hasil inkonsisten. Beberapa
perbedaan tersebut akan diuraikan di bawah ini.
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan
modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian yang dilakukan
Mawardi (2005) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan Ghozali
(2013) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap ROA.
Non Performing Loan (NPL) adalah rasio untuk mengukur
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang
diberikan oleh bank. Penelitian yang dilakukan Nusantara (2009)
menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan
penelitian yang dilakukan Mawardi (2005) menunjukkan bahwa NPL
berpengaruh negatif terhadap ROA.
Biaya Operasi Pendapatan Operasi (BOPO) digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan
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kegiatan operasinya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Almilia dan
Herdiningtyas (2005) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif
terhadap ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan Mawardi (2005)
menunjukkan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.
Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menunjukkan
likuiditas suatu bank yang berarti bahwa kemampuan bank untuk
memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh
Suyono (2005) menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap
ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Werdaningtyas (2002)
menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap ROA.
Net Interest Margin (NIM) adalah rasio pendapatan bunga bersih
yang didapat oleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh Prastyaningtyas
(2010) menunjukkan bahwa NIM berpengaruh positif terhadap ROA,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2013) menunjukkan
bahwa NIM berpengaruh negatif terhadap ROA.
Karena terjadinya ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian
terdahulu dan adanya perubahan aturan perbankan, maka peneliti
melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh rasio-rasio keuangan
(CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM) terhadap kinerja bank yang
diproksikan dengan menggunakan ROA. Perbedaan dengan penelitian
sebelumnya adalah pada periode pengamatan dan sampel yang digunakan
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dari tahun 2012-2015. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik
untuk melakukan penilitian dengan judul :
“Analisis

Rasio-Rasio

Keuangan

Terhadap

Kinerja

Bank

Konvensional di Indonesia”
(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2012-2015)
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1.2

Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok-pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :
1.

Bagaimana pengaruh CAR terhadap kinerja bank yang diukur dengan
ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015 ?

2.

Bagaimana pengaruh NPL terhadap kinerja bank yang diukur dengan
ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015 ?

3.

Bagaimana pengaruh BOPO terhadap kinerja bank yang diukur dengan
ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015 ?

4.

Bagaimana pengaruh LDR terhadap kinerja bank yang diukur dengan
ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015 ?

5.

Bagaimana pengaruh NIM terhadap kinerja bank yang diukur dengan
ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015 ?

6.

Bagaimana CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM berpengaruh secara
bersama-sama terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2012-2015 ?

1.3

Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Menganalisis pengaruh CAR terhadap kinerja bank yang diukur
dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015

2.

Menganalisis pengaruh NPL terhadap kinerja bank yang diukur
dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015
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3.

Menganalisis pengaruh BOPO terhadap kinerja bank yang diukur
dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015

4.

Menganalisis pengaruh LDR terhadap kinerja bank yang diukur
dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015

5.

Menganalisis pengaruh NIM terhadap kinerja bank yang diukur
dengan ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015

6. Menganalisis CAR, NPL, BOPO, LDR, NIM berpengaruh secara
bersama-sama terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2012-2015

1.4

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pihakpihak yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini meliputi :
1.

Bagi investor dan calon investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
investor dalam berinvestasi dengan melihat CAR, NPL, BOPO, LDR,
dan NIM sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
investasi di perusahaan perbankan.

2.

Bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk
mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama
kuliah khususnya dalam menerapkan teori-teori dalam manajemen
keuangan dan mengenai analisis laporan keuangan.

3.

Bagi akademisi
Hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

mendukung

penelitian

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio
keuangan dan profitabilitas pada perusahaan perbankan.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (Agency Theory) memiliki hubungan dengan
kinerja bank, pencapaian tujuan serta kinerja suatu perusahaan perbankan
tidak dapat dipisahkan dengan manajemen bank. Oleh karena itu,
pemegang saham (principal) memiliki hubungan dengan pihak manajer
bank (agent). Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan yang merupakan
keterkaitan antara dua atau lebih pihak. Menurut Jensen dan Meckling
(1976) teori keagenan adalah hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak
dimana satu atau lebih pihak (principal) melibatkan pihak lain (agent)
untuk melakukan beberapa layanan atas nama principal. Kedua belah pihak
saling berkaitan karena disatukan oleh sebuah perjanjian untuk mengatur
wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Pemegang saham sebagai
principal memberikan wewenangnya kepada manajer (agent) untuk
menjalankan perusahaan dan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan
untuk

mencapai

tujuan

dan

membuat

keputusan

yang

dapat

menguntungkan para pemegang saham. Dengan adanya hubungan ini
manajer mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan hasil kerjanya
kepada para pemegang saham atau pemiliknya.
Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga
asumsi yaitu :
1.

Asumsi tentang sifat manusia

2.

Asumsi tentang keorganisasian

3.

Asumsi tentang informasi
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2.2

Perbankan
Undang-Undang

No.

10

Tahun

1998

Tentang

Perbankan

menyebutkan bahwa 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. Dalam Undang-Undang tersebut
juga dijelaskan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum
dan bank perkreditan rakyat (BPR).
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
pasal 3 dan 4 menyatakan bahwa Asas Perbankan Indonesia adalah
melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai
fungsi intermediary yang berarti bank sebagai penghimpun dana dan
menyalurkan dana masyarakat. Tujuan perbankan Indonesia yaitu
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional
kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk
berbagai tujuan atau fungsi financial Intermediary. Menurut Santoso,
Totok, dan Triandaru (2006) fungsi bank dibagi menjadi tiga yaitu :
1.

Agent of Trust

2.

Agent of Development

3.

Agent of Service

Ketiga fungsi bank tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang
menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian,
sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediary institution).
Menurut Susilo (2000) bank memiliki peran yang sangat penting
dalam sistem keuangan, peran tersebut yaitu :
1.

Pengalihan Aset (Aset Transmutation)
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2.3

2.

Transaksi (Transaction)

3.

Likuiditas (Liquidity)

4.

Efisien (Efficiency)

Jenis-Jenis Bank
Kasmir (2008) menyatakan bahwa bank terbagi menjadi beberapa
jenis, yaitu :
a.

Berdasarkan Jenisnya
Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
pasal 5, jenis perbankan antara lain :

b.

c.

d.

2.4

1.

Bank Umum

2.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan kepemilikannya
1.

Bank Milik Pemerintah

2.

Bank Milik Swasta Nasional

3.

Bank Milik Koperasi

4.

Bank Milik Asing

5.

Bank Milik Campuran

Berdasarkan Statusnya
1.

Bank Devisa

2.

Bank Non-Devisa

Berdasarkan Cara Menentukan Harga
1.

Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

2.

Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Laporan Keuangan dan Kinerja Perbankan

2.4.1 Laporan Keuangan
Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang betujuan
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan
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secara ekonomi. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan
hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan
laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan
(Harahap, 2008).
Sama seperti lembaga keuangan lainnya, bank juga memiliki
beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK.
Artinya laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang berlaku dan
telah ditentukan. Menurut Tangkilisan (2003) jenis-jenis laporan keuangan
utama bank sebagai berikut :
1.

Neraca (Balance Sheet)

2.

Laporan Laba Rugi (Income Statement)

3.

Laporan Laba Ditahan (Statement of Retained Earnings)

4.

Laporan Arus Kas

2.4.2 Kinerja Perbankan
Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau
pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan
standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui
efektifitas operasional perusahaan.
Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan
perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat
bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga
dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai
tujuan perusahaan.
Penilaian kinerja bank dibutuhkan bagi stakeholders bank seperti
manajemen bank dan nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar
keuangan yang kompetitif. Menurut Rusdiana (2012) penilaian kinerja
bank memiliki manfaat sebagai berikut :
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1.

Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam
suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan
pelaksanaan kegiatannya.

2.

Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan,
maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai
kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara
keseluruhan.

3.

Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk di
masa yang akan datang.

4.

Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan
organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada
khususnya.

5.

Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
Kinerja perbankan terkait erat dengan tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu
indikator utama yang di jadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan
bank yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.
6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan
tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas
aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, manajemen, dan sensitivitas
terhadap risiko yang berhubungan dengan usaha bank.

2.5

Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat
perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan
dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk
diterapkan (Fahmi, 2012).
Menurut Dendawijaya (2000) rasio keuangan dapat dikelompokkan
menjadi :
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2.6

1.

Rasio Likuiditas

2.

Rasio Solvabilitas

3.

Rasio Rentabilitas

Return on Asset (ROA)
Return on Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profitabilitas dan
mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara keseluruhan. Dalam
kerangka penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia akan memberikan nilai
bobot maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki Retun on Asset (ROA)
> 1,5% (Hasibuan, 2001). Semakin besar Return on Asset (ROA) suatu
bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut
dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan aset.

2.7

Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang memperlihatkan
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana
modal sendiri bank disamping memperoleh sumber-sumber di luar bank,
seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2000).
Pengukuran CAR dilihat dari rasio antara modal inti dan modal pelengkap
terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

2.8

Non Performing Loan (NPL)
Non Performing Loan digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah (macet) yang
diberikan oleh bank. Kegiatan operasional perbankan dapat berjalan jika
pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur berjalan dengan lancar.

2.9

Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)
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Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi sering disebut
dengan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasi terhadap pendapatan
operasi. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasi
yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas,
2005). Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO
adalah dibawah 90%, karena jika melebihi 90% hingga mendekati 100%
bank dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

2.10

Loan to Deposit Ratio (LDR)
Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib
Minimum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi
Bank Umum Konvensional menyatakan Loan to Deposit Ratio adalah rasio
kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing,
tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang
mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing,
tidak termasuk dana antar bank. Sedangkan menurut Kasmir (2013)
mengartikan Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur
komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana
masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

2.11

Net Interest Margin (NIM)
Menurut Rivai (2013) Net Interest Margin adalah rasio yang
menunjukkan earning assets dalam menghasilkan pendapatan bunga
bersih, sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP
Tanggal 31 Mei 2004 Net Interest Margin merupakan perbandingan antara
pendapatan

bunga

bersih

terhadap

rata-rata

aktiva

produktivnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa NIM pada
dasarnya adalah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan
antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva yang juga merupakan selisih
antara bunga simpanan dan bunga pinjaman.
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2.12

Penelitian Terdahulu
Sebagai acuan dari penelitian ini

dikemukakan hasil-hasil

penelitian yang terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :
1.

Werdaningtyas (2002), meneliti tentang faktor yang mempengaruhi
profitabilitas bank over premerger di Indonesia dengan metode
penelitian persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap ROA,
sedangkan LDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian
menunjukkan pangsa pasar tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
Dimana pangsa pasar dibagi menjadi tiga komponen yaitu pangsa aset,
pangsa dana, dan pangsa kredit.

2.

Mawardi (2005), menganalisis penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan bank umum di Indonesia dengan total
aset kurang dari 1 triliun dan menggunakan metode penelitian analisis
linier berganda. Dalam penelitian tersebut menunjukkan variabel CAR,
BOPO, NIM, dan NPL berpengaruh terhadap kinerja bank umum.
Disimpulkan bahwa variabel NIM mempunyai pengaruh paling besar
terhadap kinerja perbankan yang diproksikan dengan ROA. Untuk
variabel BOPO dan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA,
sedangkan variabel CAR dan NIM mempunyai pengaruh positif
terhadap ROA.

3.

Suyono (2005), meneliti analisa rasio CAR, BOPO, NIM, NPL, dan
LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk NIM, NPL, PLO,
dan PK yang mempengaruhi ROA pada bank umum di Indonesia pada
periode 2001-2003 dengan menggunakan metode analisis linier
berganda. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa CAR, BOPO,
NIM, NPL, LDR, PLO, dan PK mempengaruhi kinerja bank umum.
Variabel CAR, BOPO, LDR secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap ROA, sedangkan NIM, NPL, PLO, dan PK tidak
menunjukkan hasil yang signifikan terhadap ROA.
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4.

Almilia dan Herdiningtyas (2005), dalam penelitian tentang faktorfaktor yang mempengaruhi kondisi kebangkrutan bank dan kesulitan
keuangan

perbankan

dengan

menggunakan

metode

penelitian

persamaan regresi linier berganda. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah CAR, APB, NPL, PPAP, ROA, NIM, dan BOPO.
Hasilnya menunjukkan bahwa CAR dan BOPO signifikan untuk
memprediksi kondisi kebangkrutan bank dan kesulitan keuangan pada
sektor perbankan.
5.

Nusantara (2009), dalam penelitiannya tentang analisis pengaruh NPL,
CAR, LDR, NIM, dan BOPO terhadap profitabilitas bank dengan
menggunakan metode penelitian regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa NPL, CAR, LDR berpengaruh
positif terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap
ROA.

6.

Prastiyaningtyas (2010), dalam penelitiannya tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi profitabilitas perbankan dengan menggunakan
metode penelitian regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa CAR, LDR, NIM, dan PK berpengaruh positif
terhadap ROA, sedangkan NPL dan BOPO berpengaruh negatif
terhadap ROA.

7.

Subandi dan Ghozali (2013), dalam penelitian tentang determinan
efisien dan dampaknya terhadap kinerja profitabilitas industri
perbankan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian
persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
CAR, BOPO, NIM, NPL, dan LDR berpengaruh secara signifikan.
Variabel LDR memiliki pengaruh yang lemah terhadap tingkat kinerja
profitabilitas bank.

2.13

Hipotesis dan Kerangka Pemikiran
Setelah melihat uraian dalam landasan teori di atas, maka hipotesis yang
dirumuskan sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

H1
CAR (+)
H2
NPL (-)
H3
BOPO (-)

ROA

H4
LDR (+)
H5
NIM (+)

H6
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1

Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu obyek, sifat, atribut atau nilai dari orang,
obyek atau kegiatan yang mempunyai bermacam-macam variasi antara
satu dengan yang lainnya yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan disimpulkan (Sugiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan dua
variabel, yaitu :
1.

Variabel terikat (dependent variable)

2.

Variabel bebas (independent variable)

3.1.2 Definisi Operasional
Menurut Sugiyono (2011) definisi operasional adalah penentuan sifat yang
akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel
dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.

Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on
Asset (ROA) yang diproksikan sebagai kinerja bank.

2.

Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya
Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio
(LDR), dan Net Interest Margin (NIM

3.2

Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data laporan
keuangan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
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periode 2012-2015 yang dipublikasikan pada website Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id).

3.3

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015.
Penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan memilih sumber
data berdasarkan kriteria-kriteria serta berdasarkan
pertimbangan

tertentu.

Kriteria-kriteria

yang

pertimbangan-

digunakan

dalam

pengambilan sampel yaitu :
a.

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2012-2015.

b.

Data laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan selama periode
2012-2015 yang dipublikasikan di

website Bursa Efek Indonesia

(www.idx.co.id).
c.

Perusahaan perbankan yang memiliki seluruh data lengkap selama
periode 2012-2015.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dari 43 perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 39 perusahaan perbankan yang
digunakan datanya sebagai bahan penelitian. Terdapat 4 perusahaan yang
datanya tidak dapat digunakan dikarenakan 3 perusahaan tidak memiliki
data laporan keuangan yang lengkap dan 1 perusahaan perbankan yang
berlandaskan syariah. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.4

Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Oleh karena itu, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.
Penelitian ini mendokumentasikan data tahunan laporan keuangan
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
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selama periode 2012-2015. Data tersebut diperoleh dari website Bursa
Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.5

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah
analisis hubungan antara variabel terikat (dependent variable) dengan
lebih dari satu variabel bebas (independent variable).

3.5.1

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum
analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini
menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas,
dan uji autokorelasi.

3.5.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi
normal atau tidak (Ghozali , 2011
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi yang cukup kuat antara variabel bebas.
Jika terdapat korelasi yang cukup kuat akan menyebabkan problem
multikolinearitas.

Cara

untuk

mendeteksi

ada

atau

tidaknya

multikolinearitas adalah sebagai berikut :
a.

VIF > 10 dan cut off tolerance < 0.01, berarti ada multikolinearitas.

b.

VIF < 10 dan cut off tolerance > 0.01, berarti tidak ada
multikolinearitas.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah situasi dimana terjadi penyebaran titik
data populasi yang berada pada regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011).
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3.5.1.4 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam
suatu model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2011).
3.5.2

Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
analisis rgresi linier berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian
ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari
variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent
variable). Model analisis regresi pada penelitian ini adalah

3.5.3

Pengujian Hipotesis
Menurut Ghozali (2011), ketepatan fungsi regresi sampel dalam
menentukan nilai aktual dapat diukur dengan Goodness of Fit-nya. Secara
statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F,
dan nilai koefisien determinasi.

3.5.3.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (t-test)
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel
bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi
variabel bebas yang lain konstan (Ghozali, 2011).
3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F-test)
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel
bebas secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat

(Ghozali, 2011).
3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan model
dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi
adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil
mencerminkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan
variasi variabel terikat sangat terbatas (Ghozali, 2011).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang
dikumpulkan atau diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data
yang digunakan adalah data ROA, CAR, NPL, BOPO, LDR, dan NIM dari
laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang diambil dari
website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Jenis data yang digunakan
adalah data cross section.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015.
Penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling atau pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria
yang telah ditentukan penulis. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
Return on Asset (ROA). Sedangkan untuk variabel bebas dalam penelitian
ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL),
Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM). Untuk
variabel Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) tidak
digunakan

dalam

penelitian

ini

dikarenakan

variabel

tersebut

menyebabkan hasil uji penelitian data tidak lolos uji normalitas.
4.1.2 Statistik Deskriptif
Statistik

deskriptif

berkaitan

dengan

proses

pengumpulan,

penyajian, dan peringkasan berbagai karakteristik data sehingga dapat
menggambarkan karakter sampel yang digunakan dalam penelitian ini.
Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif meliputi nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari 1 (satu) variabel
terikat yaitu Return on Asset (ROA) serta 4 variabel bebas yaitu Capital
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Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit
Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM).
4.1.3

Pengujian Data
Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan
analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi linier harus terpenuhi
beberapa pengujian prasyarat analisis atau asumsi klasik yang antara lain
adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji
autokorelasi. Asumsi tersebut harus terpenuhi agar dapat diperoleh
persamaan regresi yang akurat.

4.1.3.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik
1.

Uji Normalitas
Hasil uji normalitas data uji Kolmogorov Smirnov juga menunjukkan nilai
signifikansi 0,878 lebih besar dari 0,05. Menunjukkan data berdistribusi
normal.

2.

Uji Multikoleniaritas
Pengujian multikoleniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.
Uji Multikoleniaritas
Coefficients

a

Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

Std.
Model
1

a.

B
(Constant)

Error

Beta

t

Sig.

-1,503

,135

Tolerance

VIF

-1,166

,776

CAR

,041

,020

,138

2,084

,039

,893

1,120

NPL

-,244

,060

-,269

-4,051

,000

,896

1,115

LDR

,003

,009

,022

,329

,743

,887

1,128

NIM

,454

,055

,544

8,264

,000

,909

1,100

Dependent Variable: ROA

Hal itu menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikoleniaritas antar
variabel independen dalam model regresi.
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3.

Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas
dalam sebuah model regresi.
Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)
Coefficients

Model
1

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

,188

,446

CAR

,002

,011

NPL

-,036

LDR
NIM

Beta

t

Sig.
,422

,674

,014

,170

,866

,035

-,090

-1,053

,294

,007

,005

,110

1,281

,202

,000

,032

,001

,011

,991

Dependent Variable: RES2

Hal itu ditunjukkan oleh nilai signifikan seluruh variabel bebas lebih besar
dari 0,05. Sehingga model regresi ini tidak mengandung masalah
heteroskedastisitas.
4.

Uji Autokorelasi
Pengujian ini untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi dalam suatu
model regresi
Uji Autokorelasi (Uji Durbin Watson)
b

Model Summary

Model
1

R

R Square
,636

a

Adjusted R

Std. Error of the

Durbin-

Square

Estimate

Watson

,405

,389

,89875

1,829

a. Predictors: (Constant), NIM, NPL, CAR, LDR
b. Dependent Variable: ROA

Hal itu menunjukkan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat masalah
autokorelasi.
4.1.3.2 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
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Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
CAR, NPL, LDR, dan NIM terhadap ROA.
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

a.

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

t

Sig.

-1,166

,776

-1,503 ,135

CAR

,041

,020

,138

2,084 ,039

NPL

-,244

,060

-,269

-4,051 ,000

LDR

,003

,009

,022

,329 ,743

NIM

,454

,055

,544

8,264 ,000

Dependent Variable: ROA

4.2

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

4.2.1

Uji Parsial (t-test)
Keputusan hipotesis dalam uji parsial adalah sebagai berikut :
1.

Jika signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan
bahwa H0 diterima dan Ha ditolak.

2.

Jika signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan
bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.
Uji Parsial (t-test)
Variabel
(Konstanta)
CAR
NPL
LDR
NIM

Nilai t
-1,503
2,084
-4,051
0,329
8,264

Signifikansi
0,135
0,039
0,000
0,743
0,000

Keputusan
Ha diterima
Ha diterima
H0 ditolak
Ha diterima

4.2.2 Uji Simultan (F-test)
Pengujian hipotesis kelima adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non
Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest
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Margin (NIM) secara simultan berpengaruh terhadap Return on Asset
(ROA).
Uji Simultan (F-test)
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

Df

Mean Square

83,042

4

Residual

121,971

151

Total

205,014

155

F

Sig.

20,761 25,701

,000

a

,808

a. Predictors: (Constant), NIM, NPL, CAR, LDR
b. Dependent Variable: ROA

4.2.3 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya
persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary

Model
1

R

R Square
,636

a

,405

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
,389

,89875

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

Tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah sebesar
0,405 atau 40,5%. Hal ini berarti variabel CAR, NPL, LDR, dan NIM
secara bersama dapat menjelaskan variabel ROA sebesar 40,5% sedangkan
sisanya sebesar 59,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dan hasil pembahasan yang
telah dijelaskan dalam bab 4, maka penelitian dengan tujuan untuk
menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing
Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin
(NIM) terhadap Return on Asset (ROA) menghasilkan kesimpulan sebagai
berikut :
1.

Hasil uji secara statistik atas pengaruh variabel bebas (CAR, NPL,
LDR, dan NIM) terhadap variabel terikat (ROA) menghasilkan
kesimpulan bahwa secara parsial variabel bebas (CAR, NPL, dan
NIM) mampu mempengaruhi variabel terikat (ROA). Sedangkan
variabel bebas LDR tidak mampu mempengaruhi variabel terikat
ROA.

2.

Berdasarkan hasil uji simultan variabel bebas secara bersama-sama
mampu menjelaskan variabel terikat secara signifikan.

3.

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel
bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 0,405 atau 40,5%
sedangkan sisanya 59,5% dijelaskan oleh variabel lainnya, sehingga
masih perlu diteliti lebih lanjut variabel-variabel yang berpengaruh
terhadap ROA.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :
1.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini seharusnya CAR,
NPL, BOPO, LDR, dan NIM. Tetapi, dalam perhitungan variabel
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BOPO tidak dimasukkan karena mengakibatkan penelitian tidak lolos
dalam uji normalitas.

5.3

Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini
sebagai berikut :
1.

Bagi Investor dan Calon Investor
Sebelum melakukan keputusan investasi hendaknya melakukan
analisis terhadap rasio keuangan yang ada dalam perusahaan
perbankan agar dapat membantu memperkecil risiko dalam investasi
di pasar modal.

2.

Bagi Perusahaan
Melihat dari hasil penelitian ini perusahaan sebaiknya lebih
memperhatikan pencapaian tingkat laba yang diharapkan dengan lebih
efisien dan efektif dalam melakukan operasinya. Hal itu berguna
untuk mempertahankan laba perusahaan di tengah ketidakpastian
kondisi ekonomi di Indonesia maupun secara global.

3.

Bagi Pemerintah
Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia diharapkan terus
melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan perbankan. Hal
itu akan membuat kondisi perbankan di Indonesia akan menjadi lebih
sehat dalam pengumpulab dan penyaluran dana kepada masyarakat.

4.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Dalam penelitian ini masih ada keterbatasan yang terjadi salah satunya
adalah variabel BOPO yang tidak dimasukkan kedalam perhitungan,
sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya mampu melengkapi
keterbatasan yang ada pada penelitian ini.
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