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BAB IV 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2011 sampai dengan 2015.Dalam penelitian ini, 

sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan, maka diperoleh 25 

bank umum sebagai sampel penelitian.Berikut adalah tahapan perolehan sampel 

dalam penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Tahapan Perolehan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum yang telah terdaftar di BEI pada periode penelitian 

2011-2015 
40 

Bank umum yang baru terdaftar di BEI setelah tahun 2011 dan 

delisting sebelum tahun 2015 
(10) 

Bank yang mempunyai nilai profitabilitas negatif selama periode 

2011-2015 
(5) 

Bank yang dijadikan sampel penelitian 25 

Sumber: www.idx.com, diolah 

Berdasarkan data tabel di atas, dari 40 (empat puluh) perusahaan- 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselama periode 

penelitian 2011-2015hanya terpilih 25 (dua puluh lima) bank yang memenuhi 

kriteria untuk menjadi sampel. Berikut adalah daftar perusahaan perbankan yang 

menjadi sampel penelitian: 

 

http://www.idx.com/
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Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Nama 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

3 BBCA Bank Central Asia Tbk 

4 BBKP Bank Bukopin Tbk 

5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 

6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 

8 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

10 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 

11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

12 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

14 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

15 BNLI Bank Permata Tbk 

16 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

17 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

18 BVIC Bank Victoria International Tbk 

19 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

20 MAYA Bank Mayapada International Tbk 

21 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 

22 MEGA Bank Mega Tbk 

23 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

24 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

25 SDRA Bank Woori Saudara 1906 Tbk 

Sumber: www.idx.com 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis 

statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran 

http://www.idx.com/
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atau deskripsi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan 

minimum dari masing-masing variabel penelitian, yaitu variabel bebas Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasi terhadap 

Pendapatan Operasional(BOPO),Return on Assets (ROA), Earnings per Share 

(EPS) dan Bank Size (SIZE)serta variabel terikat Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Dari hasil pengujian dengan program IBM SPSS Statitics 21 diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

CAR 125 ,1025 ,2557 ,166520 ,0285329 

NPL 125 ,0000 ,0417 ,014967 ,0106185 

BOPO 125 ,3273 ,9931 ,765611 ,1362538 

ROA 125 ,0016 ,0446 ,019343 ,0098012 

EPS 125 5,45 1030,06 188,9617 240,71141 

SIZE 125 28,7173 34,4445 31,649962 1,5564834 

LDR 125 ,4384 1,0740 ,828334 ,1148086 

Valid N (listwise) 125         

Sumber:data, diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah data yang valid adalah 125 

perusahaan-tahun (firm-year)selama periode penelitian tahun 2011 sampai dengan 

2015.Adapun penjelasan dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio(CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang 

menujukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi 

dan kemampuan manjemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan 

mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap 
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besarnya modal bank. Pengertian modal disini adalah modal bank yang 

didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal ini dan modal 

pelengkap, serta modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor 

pusat dan kantor-kantor cabang diluar Indonesia. 

Capital Adequacy Ratio (CAR)mempunyai nilai minimum sebesar 

0,1025(10,25%) dan nilai maksimum sebesar 0,2557 (25,57%).Nilai minimum 

CAR sebesar 10,25% merupakan nilai CAR dari Bank Mayapada International 

Tbk. pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mayapada 

International Tbk. pada tahun 2014 tersebut memiliki kecukupan modal untuk 

menunjang aset yang mengandung risiko yang paling kecil dibandingkan 

dengan bank sampel lainnya. Sedangkan nilai maksimum CAR sebesar 

25,57% adalah nilai CAR dari Bank Bumi Arta Tbk. pada tahun 2015.Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Bumi Arta Tbk. memiliki kecukupan modal untuk 

menunjang aset yang mengandung risiko yang paling besar dibandingkan 

dengan bank sampel lainnya pada tahun 2015. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,166520 (16,65%)dan standar deviasi 

sebesar 0,0285329 (2,85%), berarti nilai penyimpangan baku dari nilai mean 

adalah sebesar 2,85%. Karena standar deviasi yang tinggi merupakan 

pencerminan penyimpangan yang tinggi pula, maka nilai mean yang lebih 

besar dari standar deviasi, mengindikasikan hasil yang cukup baik, yakni 

penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.  
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2. Non Performing Loan (NPL) 

kredit bermasalah adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk 

kriteria kredit macet atau disebut juga Non Performing Loan(NPL). Rasio ini 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya semakin tinggi rasio ini maka 

akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit 

bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar yakni kerugian yang diakibatkan tingkat 

pengambilan kredit macet. 

Non Performing Loan (NPL)mempunyai nilai minimum sebesar 0,000 

(0,00%), dan nilai maksimum sebesar 0,0417 (4,17%).Nilai minimum NPL 

sebesar 0,00% merupakan nilai NPL dari Bank Bumi Arta Tbk. pada tahun 

2012. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Bank Bumi Arta Tbk. pada 

tahun tersebut memiliki kemampuan mengelola kredit bermasalah yang paling 

baik dibandingkan dengan bank sampel lainnya. Sedangkan nilai maksimum 

NPL sebesar 4,17% adalah nilai NPL dari Bank CIMB Niaga Tbk. pada tahun 

2014.Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Bank CIMB Niaga Tbk. pada 

tahun 2014 tersebut memiliki kemampuan mengelola kredit bermasalah yang 

terburuk dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,014967(1,50%)dan standar deviasi 

sebesar 0,0106185 (1,06%), yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai 

mean adalah sebesar 1,06%. Nilai mean yang lebih kecil dari standar deviasi, 
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mengindikasikan hasil yang kurang baik, yakni penyebaran data menunjukkan 

hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias. 

3. Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat 

kegiatan utamabank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional 

bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga, Bank yang nilai rasio 

BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan 

efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah 

biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh 

pendapatan operasional. 

Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasional(BOPO)mempunyai 

nilai minimum sebesar 0,3273 (32,73%) dan nilai maksimum sebesar 

0,9931(99,31%). Nilai minimum BOPO sebesar 32,73% merupakan nilai 

BOPO dari Bank Woori Saudara 1906 Tbk. pada tahun 2013. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Woori Saudara 1906 Tbk. pada tahun 2013 

tersebut memiliki tingkat efisiensi paling tinggi dalam kegiatan operasinya 

dibandingkan dengan bank sampel lainnya. Sedangkan nilai maksimum 

BOPO sebesar 99,31% adalah nilai BOPO dari Bank Rakyat Indonesia Agro 

Niaga Tbk.pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat 

Indonesia Agro Niaga Tbk. pada tahun 2011 tersebut merupakan bank yang 
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paling tidak efisien dalam kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan bank 

sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,765611 (76,56%)dan standar deviasi 

sebesar 0, 1362538 (13,63%), yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai 

mean adalah sebesar 13,63%. Nilai mean yang jauh lebih besar dari standar 

deviasi, mengindikasikan hasil yang baik, yakni penyebaran data 

menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 

4. Return on Assets (ROA) 

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya 

hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun 

hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan laba rugi bank 

dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh beberapabagi indikasi 

yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efesiensi dan profatibilitas bank 

yang bersangkutan. 

Return on Assets (ROA)mempunyai nilai minimum sebesar 0,0016 

(0,16%) dan nilai maksimum sebesar 0,0446 (4,46%).Nilai minimum ROA 

sebesar 0,16% merupakan nilai ROA dari Bank Permata Tbk. pada tahun 

2015. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Permata Tbk. pada tahun 2015 

tersebut memiliki kemampuan menghasilkan laba yang paling buruk 

dibandingkan dengan bank sampel lainnya. Sedangkan nilai maksimum ROA 

sebesar 4,46% adalah nilai ROA dari Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. 
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pada tahun 2013.Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia 

(Persero)Tbk. pada tahun 2013 tersebut memiliki kemampuan menghasilkan 

laba yang paling baik dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,019343 (1,93%)dan standar deviasi 

sebesar 0,0098012 (0,98%), yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai 

mean adalah sebesar 0,98%. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi, 

mengindikasikan hasil yang baik, yakni penyebaran data menunjukkan hasil 

yang normal dan tidak menyebabkan bias.  

5. Earnings per Share (EPS) 

Earning per shareadalah laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan 

untuk setiap unit saham selama suatu periode tertentu.earning per share atau 

laba per lembar saham menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang 

siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan atau jumlah uang 

yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham.Bagi para investor, 

informasiEPS merupakan informasi yang paling mendasar dan berguna, 

karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa mendatang. 

Earnings per Share (EPS)mempunyai nilai minimum sebesar 5,45dan 

nilai maksimum sebesar 1.030,06.Nilai minimum EPS sebesar 5,45 

merupakan nilai EPS dari Bank Artha Graha International Tbk. pada tahun 

2015. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Artha Graha International Tbk. pada 

tahun 2015 tersebut memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan per 

lembar saham yang paling kecil dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Sedangkan nilai maksimum EPS sebesar 1.030,06 adalah nilai EPS dari Bank 
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Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. pada tahun 2015.Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. pada tahun 2015 tersebut memiliki 

kemampuan menghasilkan laba per lembar saham yang paling tinggi 

dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 188,9617dan standar deviasi sebesar 

240,71141, yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai mean adalah 

sebesar 240,71. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi, 

mengindikasikan hasil yang kurang baik, yakni penyebaran data menunjukkan 

hasil yang tidak normal dan menyebabkan bias.  

6. Bank Size (SIZE) 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan 

perusahaankedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang 

dan kecil.Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk 

mencerminkan besarkecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset 

perusahaan,Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total 

aktivaperusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan 

untukmengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti 

penjualancenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan 

yang tinggicenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba. 

Bank Size (SIZE)mempunyai nilai minimum sebesar 28,72dan nilai 

maksimum sebesar 34,44.Nilai minimum SIZE sebesar 28,72 merupakan nilai 

SIZE dari Bank Bumi Arta Tbk. pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank Bumi Arta Tbk. pada tahun 2011 tersebut memiliki ukuran yang paling 
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kecil diukur berdasarkan assetnya dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Sedangkan nilai maksimum SIZE sebesar 34,44adalah nilai SIZE dari Bank 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tahun 2015.Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tahun 2015 tersebut memiliki asset yang 

paling besar dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 31,649962dan standar deviasi sebesar 

1,5564834, yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai mean adalah 

sebesar 1,56. Nilai mean yang jauh lebih besar dari standar deviasi, 

mengindikasikan hasil yang sangat baik, yakni penyebaran data menunjukkan 

hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.  

7. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio(LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR merupakan 

rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.Loan to 

Deposit Ratio merupakan rasio yang kinerja bank untuk ukuran kemampuan 

bank dalam membiayai kembali dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Loan to 

Deposit Ratiomenunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan 

dana pihak ketiga yang dihimpun bank. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai nilai minimum sebesar 

0,4384 (43,84%) dan nilai maksimum sebesar 1,0740 (107,40%).Nilai 

minimum LDR sebesar 43,84% merupakan nilai LDR dari Bank Capital 
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Indonesia Tbk.pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Capital 

Indonesia Tbk. merupakan bank yang paling sehat karena memiliki tingkat 

likuiditas yang paling tinggi dibandingkan dengan bank sampel lainnya.Hal ini 

karena nilai LDR Bank Capital Indonesia Tbk. pada tahun 2011 yang hanya 

sebesar 43,84ini jauh dibawah batas aman LDR suatu bank sebesar 78 – 100 

persen.Sedangkan nilai maksimum LDR sebesar 107,40% adalah nilai LDR 

dari Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada tahun 2014.Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. pada tahun 2014 

tersebut memberikan jumlah kredit yang lebih besar dibandingkan dana yang 

diterimanya. Akibatnya bank ini menjadi bank yang tingkat likuiditasnya 

paling rendah dibandingkan dengan bank sampel lainnya. 

Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,828334 (82,83%)dan standar deviasi 

sebesar 0,1148086 (11,48%), yang berarti nilai penyimpangan baku dari nilai 

mean adalah sebesar 11,48%. Nilai mean yang jauh lebih besar dari standar 

deviasi, mengindikasikan hasil yang baik, yakni penyebaran data 

menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias. 

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut model yang baik jika model tersebut 

dapat memenuhi kriteria BLUE (best linier unbiased estimator). Blue dapat 

dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, independent 

variable dan dependent variable, keduanya terdistribusikan secara normal atau 

tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression Standardized 

Residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data adalah jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Jika data menyebar jauh 

dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 
Sumber: Lampiran 3 

Gambar 4.1 

 Hasil Analisis Uji Normalitas 
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Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa 

semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan diperlihatkannya sebaran data yang 

menyebar mengikuti pola dengan mengikuti garis diagonal pada pada 

koordinat 0,00 sampai 1,00 “Normal P-Plot of Regresion Standardized 

Residual” sesuai gambar di atas. Sehingga data-data yang didapatkan 

berdistribusi normal dan tidak terjadi penyimpangan dan bisa dilanjutkan 

dengan metode-metode selanjutnya. 

Selain berdasarkan kurva di atas, uji normalitas juga dilakukan dengan 

analisis statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis dengan metode ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 125 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 
,10455994 

Most Extreme Differences Absolute ,112 

Positive ,043 

Negative -,112 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,255 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,086 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Lampiran 4 

Dari hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,086. Karena signifikansi lebih dari 0,05 (0,086 > 0,05), maka hal ini 
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berarti data residual terdistribusi secara normal sehingga data memenuhi 

asumsi normalitas.  

 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Untuk 

mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang 

terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Tolerance VIF 

CAR 0,935 1,070 

NPL 0,766 1,305 

BOPO 0,518 1,929 

ROA 0,269 3,716 

EPS 0,244 4,098 

SIZE 0,429 2,331 

Sumber: Lampiran 4 

Suatu model dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika 

mempunyai nilai Tolerace dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Dari tabel 

tersebut diperoleh bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance berada 

dibawah 1 dan nilai VIF dibawah angka 10. Dengan demikian dalam model 

ini tidak ada multikolinearitas. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. 

Dengan melihat grafik scatterplot pada output yang dihasilkan, Jika 

titik-titik membentuk suatu pola tertentu, maka hal ini mengindikasikan 

terjadinya heteroskedastisitas, tetapi apabila titik-titik pada grafik scatterplot 

menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka hal ini mengindikasikan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas.  

 
Sumber: Lampiran 3 

Gambar 4.2  

Hasil Analisis Uji Heteroskedastisitas 
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Dari grafik scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y dengan tidak 

membentuk satu pola yang jelas. Dari pengamatan pada grafik di atas maka 

disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena polanya yang acak dan tidak jelas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan gejala terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, karena data dipengaruhi oleh data sebelumnya.Uji Autokorelasi 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.Persamaan regresi 

dikatakan memenuhi syarat autokorelasi jika nilai dU< d < 4-dU.Daritabel 

Durbin-Watson diketahui nilai dUdengan n = 125 dan k = 6 adalah sebesar 

1,8096. Dengan demikian persamaan regresi dalam penelitian ini dikatakan 

memenuhi syarat autokorelasi jika Durbin-Watson bernilai antara 1,8096- 

2,1904. Dari hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson2,093. Dengan 

demikian dalam model regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .413
a
 ,171 ,128 ,1071853 2,093 

a. Predictors: (Constant), SIZE, CAR, NPL, BOPO, ROA, EPS 

b. Dependent Variable: LDR 

Sumber: lampiran 3 
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4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program 

IBM SPSS Statistics 21 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,436 ,322   -1,353 ,179 

CAR ,290 ,349 ,072 ,832 ,407 

NPL 2,291 1,035 ,212 2,213 ,029 

BOPO ,096 ,098 ,113 ,975 ,332 

ROA 3,416 1,893 ,292 1,804 ,074 

EPS ,000 ,000 -,434 -2,557 ,012 

SIZE ,034 ,009 ,463 3,619 ,000 

a. Dependent Variable: LDR 

Sumber: lampiran 3 

Berdasarkan tabel hasil perhitungan analisis regresi diatas, maka dapat 

ditentukan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =-0,436 +0,290X1+ 2,291X2 + 0,096X3 + 3,416X4+ 0,000X5 + 0,034X6 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat disampaikan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (β0) 

Nilai konstanta (a) sebesar -0,436 menunjukkan besarnya variabel terikat LDR 

adalah sebesar -0,436 apabila tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas 

CAR,NPL, BOPO, ROA, EPS dan SIZE. 

2. Koefisien Capital Adequacy Ratio(CAR) 
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β1 = 0,290menunjukkan nilai pengaruh dari variabelCAR adalah positif 

sebesar 0,290 satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap CAR (X1) 

sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan LDR (Y) sebesar 0,290 satuan 

dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). 

3. Koefisien Non Performing Loan (NPL) 

β2 = 2,291menunjukkan nilai pengaruh dari variabelNPL adalah positif sebesar 

2,291satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap kenaikan NPL (X2) 

sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan LDR (Y) sebesar 2,291 satuan 

dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). 

4. Koefisien Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

β3 = 0,096menunjukkan nilai pengaruh dari variabelBOPO adalah positif 

sebesar 0,096satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap BOPO (X3) 

sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan LDR (Y) sebesar 0,096satuan 

dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). 

5. Koefisien Return On Assets (ROA) 

β4 = 3,416menunjukkan nilai pengaruh dari variabelROA adalah positif 

sebesar 3,416satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap kenaikan ROA 

(X4) sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan LDR (Y) sebesar 

3,416satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan 

(tetap). 

6. Koefisien Earnings per Share (EPS) 

β5 = 0,000 menunjukkan nilai pengaruh dari variabelEPS adalah positif 

sebesar 0,000 satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap kenaikan EPS 
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(X5) sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan LDR (Y) sebesar 0,000 

satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). 

7. Koefisien Bank Size (SIZE) 

β6 = 0,034 menunjukkan nilai pengaruh dari variabelSIZE adalah positif 

sebesar 0,000 satuan terhadap LDR, yang berarti bahwa setiap kenaikan SIZE 

(X6) sebesar 1 satuan akan menyebabkan kenaikan LDR (Y) sebesar 0,034 

satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan (tetap). 

 

4.2.4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Berganda 

Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R
2
). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tabel 

4.6menunjukkan R
2 

sebesar 0,171atau 17,1%. Hal menunjukkan bahwa variasi 

dari variabel dependen LDR hanya mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh 

variabel independen CAR,NPL, BOPO, ROA, EPS dan SIZEsebesar 0,171 atau 

17,1%, sedangkan sisanya (82,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

ini. 

 

4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan meliputi: 

1. Uji F (Uji Simultan) 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

program IBM SPSS Statistics 21, diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression .279 6 .046 4.044 .001
b
 

Residual 1.356 118 .011   

Total 1.634 124    

a. Dependent Variable: LDR 

b. Predictors: (Constant), SIZE, CAR, NPL, BOPO, ROA, EPS 
Sumber: lampiran 3 

Dari tabel di atas diketahui bahwa variabel CAR,NPL, BOPO, ROA, 

EPS dan SIZEsecara simultan berpengaruh signifikan terhadap LDR 

dibuktikan dengan nilai signifikansi (α) F yang lebih besar dari 5% (0,001 

<0,05).  

 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan 

program IBM SPSS Statistics 21, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

 

Variabel t Sig. 

CAR ,832 ,407 

NPL 2,213 ,029 

BOPO ,975 ,332 

ROA 1,804 ,074 

EPS -2,557 ,012 

SIZE 3,619 ,000 

Sumber: lampiran 3 
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Dengan demikian dari hasil perhitungan diatas dapat disampaikan penjelasan 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh Capital Adequacy Ratio(CAR) terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien CAR memiliki nilai 

positif dengan tingkat signifikansi 0,407 yang lebih besar dari 5% (0,407 

>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel CAR secara parsial 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap LDR. 

b. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien NPL memiliki nilai 

positif dengan tingkat signifikansi 0,029yang lebih kecil dari 5% (0,029< 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel NPL secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. 

c. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien BOPO memiliki 

nilai positif dengan tingkat signifikansi 0,332 yang lebih besar dari 5% 

(0,332 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel BOPO secara parsial 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap LDR. 

d. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien ROA memiliki nilai 

positif dengan tingkat signifikansi 0,074 yang lebih besar dari 5% (0,074 
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>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA secara parsial 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap LDR. 

e. Pengaruh Earnings per Share (EPS) terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien EPS memiliki nilai 

positif dengan tingkat signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 5% (0,012 < 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel EPS secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. 

f. Pengaruh Bank Size (SIZE) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Hasil perhitungan uji t menunjukkan bahwa koefisien SIZE memiliki nilai 

positif dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5% (0,000 < 

0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel SIZE secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. 

 

4.3 Pembahasan Penelitian 

Hasil analisis data dengan analisis regresi linier diperoleh hasil nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,078 atau 7,8%. Hal menunjukkan bahwa variasi 

dari variabel dependen LDR hanya mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh 

variabel independen CAR,NPL, BOPO, ROA, EPS dan SIZEsebesar 0,171 atau 

17,1%, sedangkan sisanya (82,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

ini. Hasil uji F menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel CAR,NPL, 

BOPO, ROA, EPS dan SIZEsecara simultan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi (α) F yang lebih besar dari 5% (0,001 <0,05). 
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Dari hasil pengolahan data dapat disampaikan penjelasan sesuai hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

1. H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Loan to 

Deposit Ratio (LDR) 

Capital Adequacy Ratio(CAR) merupakan rasio kecukupan modal 

yang menujukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manjemen bank dalam mengidentifikasi, 

mengukur, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh 

terhadap besarnya modal bank. Sesuai ketentuan Bank Indonesia 

No.10/15/PBI/2008, permodalan minimum harus dimiliki bank adalah 8 

persen.Menurut Siamat (2003) fungsi modal bank salah satunya yakni untuk 

memenuhi kebutuhan modal minimum, tingkat kecukupan modal sangat 

penting bagi bank untuk menyalurkan kreditnya. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 

0,407yang lebih besar dari 5% (0,407> 0,05). Berdasarkah hasil tersebut, 

maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwaCapital Adequacy Ratio(CAR) 

berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio(LDR) pada bank umum yang 

terdaftar di BEI ditolak. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya 

CAR dari bank yang diteliti selama periode penelitian tidak memberi dampak 

yang berarti terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Hasil ini mendukung 

hasil penelitian Prayudi (2011), Ramadhan (2013) dan Ramadhani (2016) 
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yang semuanya juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu CAR berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap LDR. Namun, hasil ini berbeda 

dengan banyak penelitian lainnya. Meski CAR juga tidak ditemukan memiliki 

pengaruh signifikan dalam penelitian Agustina dan Wijaya (2013) dan 

Rosadaria (2013), namun arah pengaruhnya berbeda, yaitu negatif. Sementara 

dalam penelitian Nandadipa (2010), Dwijanarko (2014) dan Syafi’i (2015), 

CAR ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap LDR, 

sedangkan dalam penelitian Wahyudi (2013) dan Saraswati (2014) CAR 

ditemukan justru memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap LDR. 

2. H2 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

Menurut Dendawijaya (2009), kredit bermasalah adalah kredit yang 

kategori kolektibilitasnya masuk kriteria kredit macet atau disebut juga Non 

Performing Loan(NPL). Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya 

semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan 

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yakni kerugian yang 

diakibatkan tingkat pengambilan kredit macet. Non Performing Loan apabila 

tidak dapat ditangani dengan tepat, menurut Dendawijaya (2009:86), 

diantaranya dapat menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh 

kesempatan pendapatan (income) dari kredit yang diberikan, sehingga 

mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. 
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Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan 

tingkat signifikansi 0,029 yang lebih kecil dari 5% (0,029 < 0,05). 

Berdasarkah hasil tersebut, maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwaNon 

Performing Loan(NPL) berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio(LDR) 

pada bank umum yang terdaftar di BEI dinyatakan diterima. 

Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya NPL 

dari bank-bank yang diteliti selama periode penelitian 2011-2015 tersebut 

justru memberikan pengaruh positif terhadap LDR. Artinya dengan NPL yang 

tinggi, jumlah LDR-nya juga ikut meningkat. Hasil ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Nandadipa (2010), Dwijanarko (2014) dan Ramadhani (2016) 

yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari 

NPL terhadap LDR. Hasil yang berbeda pula dapat dilihat dalam penelitian 

Prayudi (2011), Rosadaria (2013), Wahyudi (2013) dan Saraswati (2013), 

yang hasilnya menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan dari NPL 

terhadap LDR. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari 

Ramadhan (2013) yang juga menemukan adanya pengaruh positif yang 

signifikan dari NPL terhadap LDR. 

3. H3 : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat 

kegiatan utamabank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu 
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menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional 

bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Dendawijaya, 2009).Bank 

yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak 

beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan 

besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank 

untuk memperoleh pendapatan operasional. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 

0,332 yang lebih besar dari 5% (0,332 > 0,05). Berdasarkah hasil tersebut, 

maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwaBiaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Loan to Deposit 

Ratio(LDR) pada bank umum yang terdaftar di BEI ditolak. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya 

BOPO dari bank yang diteliti selama periode penelitian tidak memberi 

dampak yang berarti terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian Saraswati (2014) yang juga menunjukkan hasil 

adanya pengaruh positif yang tidak signifikan dari BOPO terhadap LDR. 

Namun, hasil ini berbeda dengan banyak penelitian lainnya. Meski BOPO 

juga tidak ditemukan memiliki pengaruh signifikan dalam penelitian Prayudi 

(2013), namun arah pengaruhnya berbeda, yaitu negatif. Sementara dalam 

penelitian Agustina dan Wijaya (2013) dan Wahyudi (2013), BOPO 

ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap LDR, 
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sedangkan dalam penelitian Syafi’i (2015) BOPO ditemukan justru memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap LDR. 

 

4. H4 : Return on Assets (ROA)berpengaruh terhadap Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi 

penggunakan assets (Dendawijaya, 2009).Bank dengan total asset relatif besar 

akan mempunyai kinerja yang lebih baik karena mempunyai total 

revenueyang relatif besar sebagai akibat penjualan produk yang meningkat. 

Dengan meningkatnya total revenuemaka akan meningkat laba perusahaan 

sehingga kinerja keuangan akan lebih baik (Mawardi, 2005).Semakin besar 

ROA suatu bank,  semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunakan 

asset. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 

0,074 yang lebih besar dari 5% (0,074 > 0,05). Berdasarkah hasil tersebut, 

maka hipotesis 4 yang menyatakan bahwaReturn on Assets (ROA) 

berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio(LDR) pada bank umum yang 

terdaftar di BEI ditolak. 
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Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa tinggi rendahnya 

ROA dari bank yang diteliti selama periode penelitian tidak memberi dampak 

yang berarti terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Hasil ini mendukung 

hasil penelitian Ramadhan (2013) dan Ramadhani (2016) yang juga 

menunjukkan hasil adanya pengaruh positif yang tidak signifikan dari ROA 

terhadap LDR. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Wahyudi 

(2013) yang menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan dari ROA 

terhadap LDR. Sedangkan dalam penelitian Prayudi (2011), ROA justru 

ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap LDR. 

5. H5 : Earnings per Share (EPS)berpengaruh terhadap Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

Darmadji dan Fakhruddin (2001) mengatakan bahwa yang dimaksud 

dengan earning per share (EPS) adalah rasio yang menunjukkan seberapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

saham.Menurut Harahap (2007), EPS digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemilik 

perusahaan. Rasio rendah berarti manajemen tidak menghasilkan kinerja yang 

baik dengan memperhatikan pendapatan-pendapatan yang diperoleh.Rasio 

tinggi berarti perusahaan sudah mapan (mature).Diketahui bahwa EPS 

merupakan salah satu ukuran keberhasilan kegiatan operasi bank dalam 

mendapatkan keuntungan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan 

terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,012 yang lebih 
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kecil dari 5% (0,012 < 0,05). Berdasarkah hasil tersebut, maka hipotesis 5 

yang menyatakan bahwaEarning per Share (EPS) berpengaruh terhadap Loan 

to Deposit Ratio(LDR)  pada bank umum yang terdaftar di BEI diterima. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa meningkatkannya 

nilai EPS dari bank yang diteliti selama periode penelitian dapat 

meningkatkan jumlah kredit yang disalurkannya. Hasil ini bertentangan 

dengan hasil penelitian Rosadaria (2013) yang hasilnya justru menemukan 

pengaruh negatif yang signifikan dari EPS terhadap LDR. Artinya dalam 

penelitian Rosadaria tersebut, meningkatnya EPS justru akan menurunkan 

jumlah kredit yang disalurkan. 

6. H6 : Bank Size (SIZE)berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan 

perusahaankedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang 

dan kecil.Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk 

mencerminkan besarkecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset 

perusahaan (Suwito danHerawaty, 2005). Perusahaan yang berukuran besar 

mempunyai berbagai kelebihandibanding perusahaan berukuran kecil.Menurut 

Kasmir (2008), semakin besar ukuran perusahaan (SIZE) yang dilihat dari 

jumlah asetnya (termasuk diperoleh dari dana pihak ketiga), semakin besar 

pula jumlah kredit yang dapat disalurkan. Perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendanaan dari 

luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena 
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dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih 

besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Sugiono 

dan Jogi, 2013). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa SIZE berpengaruh positif 

signifikan terhadap LDR. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,000 

yang lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05). Berdasarkah hasil tersebut, maka 

hipotesis 6 yang menyatakan bahwaBank Size (SIZE) berpengaruh terhadap 

Loan to Deposit Ratio(LDR)  pada bank umum yang terdaftar di BEI 

diterima. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin besar 

ukuran yang diteliti selama periode penelitian dilihat dari total assetnya, maka 

akan semakin besar pula jumlah kredit yang disalurkannya. Hasil ini 

mendukung hasil penelitian Syafi’i (2015) yang hasilnya juga menemukan 

pengaruh positif yang signifikan dari ukuran bank terhadap LDR. Namun hasil 

ini berbeda dari hasil penelitian Ramdhani (2016) yang tidak menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan dari ukuran bank terhadap LDR. 

 


