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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian untuk menganalisis kaitan CAR, NPL, BOPO, LDR, 

cash ratio dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan di BEI. Periode riset dari tahun 2012 - 2014 terbatas perusahaan 

perbankan pada Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan teknik  sampel   

purposive didapatkan 18 bank di BEI sebagai sampel dengan mengambil beberapa 

kriteria agar sampelnya menjadi homogen dimana penetapan kriteria pada riset ini 

yaitu: bank yang listing di BEI dan berdata lengkap dari tahun 2012 – 2014.  

Penyajian data memakai metode pooled data (tahun 2012 - 2014) sehingga 

banyaknya data (n) diperoleh sebanyak 54 data. Teknik analisis data 

menggunakan regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital (CAR) berpengaruh  positif 

dan signifikan antara pada profitabilitas, NPL (Net Performing Loan) tidak 

berpengaruh  signifikan pada profitabilitas, Rasio  BOPO  berrpengaruh  

signifikan  pada profitabilitas, Loan to deposit ratio (LDR) tidak berpengaruh 

signifikan pada profitabilitas, cash ratio terhadap tidak berpengaruh  signifikan  

pada profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan  pada  

profitabilitas. 

 

Kata Kunci :  CAR, NPL, BOPO, LDR, cash ratio, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of research to analyze the relation CAR, NPLs, ROA, LDR, cash 

ratio and size of the company to profitability in the corporate banking sector in 

BEI. The research period of the year 2012 - 2014 in the bank at the Indonesia 

Stock Exchange, using the technique purposive sample obtained 18 banks on the 

Stock Exchange as a sample by taking some of the criteria that the sample be 

homogeneous wherein the determination of the criteria in this research are: bank 

listing in BEI from 2012 - 2014. 

The presentation of the data using the method of data pooled (years 2012-

2014) so that the number of data (n) acquired as many as 54 data. Data were 

analyzed using multiple linear regression. 

The results showed that the capital (CAR) has positive and significant 

correlation between the profitability, NPL (Net-performing loans) had no 

significant effect on profitability, ratio BOPO had significantly on profitability, 

loan to deposit ratio (LDR) had no significant effect on profitability, cash ratio 

against no significant effect on the profitability and size of enterprises have a 

significant effect on profitability. 

 

 

Keywords:  audit opinion, the weakness of the internal control system, adherence 

to legislation and the level of local government integrity.  
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BAB   I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar   Belakang   Masalah 

Pada umumnya setiap perusahaan menganggap bahwa profitabilitas 

lebih penting daripada perolehan laba, dimana keuntungan yang besar bukan 

berarti bahwa sebuah perusahaan telah sukses atau operasi perusahaan 

(perusahaan) telah berjalan dengan baik dengan membandingkan 

keutngngan yang didapat dari asset atau ekuitas yang mampu menghasilkan 

keuntungan tersebut atau melakukan perhitungan pada rasio profitabilitas. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan diantaranya 

tingkat kesehatan perbankan antara lain : rasio kecukupan modal (CAR), 

non  performing  loan (NPL), rasio perbandingan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO), rasio  LDR, rasio likuiditas (Cash Ratio), 

dan firm size (ukuran perusahaan).   

Bank disebut sehat apabila dapat melakukan operasional secara baik 

dan dapat melakukan kewajibanya sesuai peraturan dari Bank Indonesia 

(Susilo,dkk,2000). Permasalahan perbankan di Indonesia kebanyakan 

tentang struktur modal, likuiditas bank, kredit bermasalah, biaya operasional 

yang berlebihan, luasnya gap antara bunga tabungan dengan bunga kredit,  

ekonomi makro, dan masalah trust yang nampak dari adanya beberapa bank 

yang mengalami rush di Indonesia. 
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Seperti tercantum pada Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia 

No.26 / 23 / KEP / DIR tertanggal 19 Maret tahun 1998 serta SK  Direksi BI   

No.30 / 12 / KEP / DIR tertanggal  30  April  1997 mengenai Tatacara  

Penilaian  Tingkat  Kesehatan  perusahaan  perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BI, 1997). CAMEL menunjukkan beberapa faktor penting dalam 

penilaian kesehatan perusahaan bank diukur melalui berbagai macam rasio 

diantaranya rasio capital, asset quality, management, earnings dan liqudity. 

Manfaat dari digunkanaya CAMEL oleh bank-bank biasanya dimanfaatkan 

langsung baik oleh bank sendiri, masyrakat, pemilik modal, serta dapat 

digunkan sebagai alat pemredikat rasio  kesehatan  bank, dimana  biasanya 

dikatagorikan sebagai tidak baik atau tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, 

dan sehat. 

Modal diukur menggunakan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) 

dimana rasio ini untuk mengetahui kekuatan permodalan bank terhadap 

pengembangan opersional bank dan risiko. Modal yang termasuk dalam 

bahasan ini terdiri dari :  modal  inti dan  modal  pelengkap, antara lain 

modal  yang  disetor, laba  ditahan  cadangan  revaluasi aktiva, modal kuasi. 

Risiko kredit yang salah satunya dapat diukur memakai rasio  NPL  

(Net  Performing  Loan), yang diperoleh dengan membandingkan kredit 

bermasalah terhadap total kredit. Jika makin kecil nilai persentase NPL nya 

berarti jika makin bagus tingkat pengembalian kredit dari nasabah dan 

sebaliknya jika makin besar nilai persentase rasio NPL memperlihatkan 
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bahwa tingkat pengembalian kredit dari nasabah buruk atau dengan kata lain 

terdapat kredit macet yang tinggi. 

pengukuran earning dimaksudkan dalam pengukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan bank dalam hal menghasilkan pendapatan bank   

dari pengolahan aktiva  yang  dipercayakan adanya rentabilitas atau rasio 

keuntungan perusahaan dimana salah satunya diukur memakai rasio BOPO 

(Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), biasa dikenal 

sebagai rasio efisienitas karena mebandingkan antara biaya operasional 

bank dengan pendapatan opersionalnya. jika makin kecil BOPO maka 

makin tinggi efisienitas bank tersebut. 

Loan  to  Deposit  Ratio  (rasio   LDR) digunakan sebagai rasio  

yang  biasa digunakan sebagai teknik dalam memprediksi keadaan likuiditas 

suatu bank, selain itu rasio   LDR memperlihatkan kekuatan perusahaan 

bank atas kewajibannya pada penarikan dana oleh nasabah, kekuatan 

deposan dengan mengoptimalkan akun kredit  yang  dibayarkan sebagai 

sumber dari likuiditasnya. 

Cash ratio adalah rasio tentang kemapuan bank dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya karena mebandingkan antara kas dengan 

kewajiban jangka pendek, sedangkan yang terdiri atas kas, serta pemberian 

atas bank dalam bentuk giro dan tabungan, sedangkan hutang lancar 

menjadi kewajiban yang segera harus dipenuhi oleh pihak perusahaan bank. 

(Kasmir, 2000). 
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Ukuran perusahaan (firm size) merupakan suatu penilaian oleh 

sebuah pengukuran yang digunkan untuk menggunkan variabel total aset. 

Jika makin besar firm size yang ditunjukkan dari total asset maka makin 

besar juga firm size. Apabila total aset yang dimiliki kecil bisa dikatakan 

bahwa perusahaan itu tidak besar. Dimana firm size dapat diukur 

menggunakan proksi logaritma natural atau Ln dari asset keseluruhan 

perusahaan (Suryaputri dan Astuti, 2003). 

Penelitian ini terinpirasi dari beberapa penelitian yang ditulis oleh 

Putri dan Triaryati (2013), Prasanjaya dan Ramantha (2013), serta 

Agustiningrum (2012).  Motivasi dilakukannya  penelitian  ini  karena  

ditemukannya  hasil  riset  yang  berbeda - beda.  

Penelitian oleh Manuaba (2013) berhasil membuktikan CAR 

memiliki dampak positif terhadap profitabilitas. Penelitian oleh Defri 

(2012), Pamularsih (2014); Negara dan Sujana (2014); Agustiningrum 

(2013) memperlihatkan CAR tidak memiliki dampak terhadap profitabilitas. 

Hasil penelitian oleh Pamularsih (2014) berhasil membuktikan 

adanya pengaruh signifikan antara rasio   LDR terhadap profitabilitas. 

Penelitian oleh Defri (2012); Hutagalung Dkk (2011); Sudiyatno dan Suroso 

(2010) memperlihatkan LDR tidak mempengaruhi profitabilitas.  

riset yang diteliti oleh Hutagalung dkk (2013); Sudiyatno dkk (2010) 

memperoleh hasil rasio BOPO  (Rasio  Biaya  Operasional  terhadap  

Pendapatan  Operasional) memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas. 
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Sedangkan penelitian oleh Pamularsih (2014) berhasil membuktikan BOPO 

memiliki dampak positif terhadap profitabilitas. 

Hasil temuan yang dilakukan oleh Manuaba (2013) memperlihatkan 

firm size memiliki dampak positif terhadap profitabilitas. Penelitian oleh 

Mirawati (2013) memperlihatkan firm size tidak memiliki dampak positif 

pada profitabilitas.  

Dari perbedaan hasil temuan atau research gap diatas maka riset ini 

mengambil judul “PENGARUH CAR, NPL, BOPO, LDR, CASH RATIO, 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari fenomena research gap diatas yaitu adanya perbedaan hasil 

penelitian terdahulu, maka rumusan masalah riset ini :  

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagaimana pengaruh NPL terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

4. Bagaimana pengaruh LDR terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
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5. Bagaimana pengaruh Cash Ratio terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

6. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3 Tujuan  dan  Kegunaan  Penelitian  

1.3.1 Tujuan  Penelitian 

Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah   : 

1. Untuk   menganalisis  kaitan CAR terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI. 

2. Untuk   menganalisis kaitan NPL terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI.  

3. Untuk   menganalisis kaitan BOPO terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI.  

4. Untuk   menganalisis kaitan LDR terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI.  

5. Untuk   menganalisis kaitan Cash Ratio terhadap profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI.  

6. Untuk   menganalisis kaitan Ukuran Perusahaan terhadap profitabilitas 

pada perusahaan perbankan di BEI.  

 

1.3.2 Kegunaan  Penelitian 

Beberapa  kegunaan  penelitian  yang  diharapkan dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah :  
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a. Bagi perusahaan  

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

manajemen tentang hal-hal yang mempengaruhi profitabilitas pada 

perbankan di BEI. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini digunakan sebagai penambah wawasan bagi penulis 

dalam hal industri perbankan khususnya tentang fungsi bank sebagai 

financial intermediary atau perantara dari dua pihak, yaitu pihak yang 

kelebihan dana, dan pihak yang kekurangan dana. Disamping itu, 

penulis memiliki wawasan yang cukup tentang penelitian tingkat 

kesehatan suatu bank serta arti pentingnya tingkat kesehatan suatu 

bank. 

c. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui profitabilitas pada 

perusahaan perbankan di BEI yang ditinjau dari faktor CAMEL, dan firm size 

sehingga menjadi pijakan bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk 

pemilihan bank. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

1. Bab I – Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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2. Bab II – Tinjauan Pustaka, akan diuraikan mengenai landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III – Metode Penelitian menguraikan tentang variabel penelitian 

dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

4. Bab IV – Hasil dan Pembahasan, berisi tentang deskripsi objek 

penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, serta 

pembahasan. 

5. Bab V – Penutup yang menguraikan tentang simpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang diberikan berkaitan dengan penelitian serta 

keterbatasan penelitian. 


