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ABSTRACT 

 

The objectives of this researchto analyze the effect of third party funds, capital adequacy 

ratio, and loan to deposit ratio toward profitability of banks (after the application of IFRS). 

Profitability of banks in this study was measured using return on assets (ROA). This research 

using data from the Annual Financial Report of www.idx.co.id Year 2012-2013 (after the 

application of IFRS). The samples used were 22 conventional commercial banks foreign 

exchange recorded in the Indonesia Stock Exchange in the period from 2012 to 2013 who 

choose through purposive sampling. The analysis technique used in this study using multiple 

linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable is a third-party 

funds and not have a significant negative effect on ROA, as well as for variable capital 

adequacy ratio positive and significant impact on ROA, while for the loan to deposit ratio is 

positive but not significant effect on ROA. The ability of the independent variables explain the 

dependent variable in this study amounted to 17,8%, while the remaining 82,2% is explained 

by other variables outside the model study. 

Key words : return on assets (ROA), third party funds (DPK), capital adequacy ratio (CAR), 

loan to deposit ratio (LDR). 

PENDAHULUAN 

Bank merupakan lembaga keuangan yang 

sangat diperlukan dalam perekonomian 

modern sebagai mediator antara kelompok 

masyarakat yang kelebihan dana (rumah 

tangga) dan kelompok masyarakat yang 

membutuhkan dana (pengusaha). 

Sebuah laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan 

merupakan suatu bentuk komunikasi dari 

pihak manajemen perusahaan tersebut 

kepada para ownernya. Laporan keuangan 

tersebut dapat digunakan para owner untuk 

menilai kinerja dari manajemen suatu 

perusahaan. Suatu hal yang penting bagi 

para investor untuk menganalisis posisi 

dan kinerja perusahaan tersebut saat ini 

agar mereka dapat memprediksi kondisi 

perusahaan tersebut di masa mendatang. 

Oleh sebab itu, penilaian mengenai 

profitabilitas dari perbankan di Indonesia 

ini sangatlah penting untuk mengetahui 

penentuan secara periodik atau berkala 

suatu efektifitas operasional dari suatu 

perbankan, dan juga agar bagian organisasi 

dan karyawannya dapat mencapai suatu 

tujuan mereka berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

 Profitabilitas sendiri merupakan 

suatu indikator yang paling tepat yang 

digunakan untuk mengukur kinerja suatu 

bank di Indonesia. Ukuran profitabilitas 

pada industri perbankan yang biasa 

digunakan pada umumnya adalah return 

mailto:yoouare.nitas@gmail.com


2 

 

on equity (ROE) untuk mengukur return 

dari perbankan tersebut yang diperoleh 

dari investasi pemilik perusahaan tersebut 

dalam bidang perbankan, dan return on 

asset (ROA) yang pada umumnya 

digunakan untuk mengukur efisiensi dan 

keefektifitasan suatu perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Maka penelitian ini 

peneliti menggunakan ROA sebagai 

ukuran profitabilitas sebagai variabel 

dependen. 

Banyak faktor atau rasio yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

(ROA) misalnya DPK (dana pihak ketiga), 

CAR (capital adecuacy ratio) dan LDR 

(loan to deposit ratio) dll. Seperti yang 

digunakan oleh penulis sebagai variabel 

independennya yaitu DPK, CAR, LDR. 

Di Indonesia, standar akuntansi 

yang digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan suatu yang memiliki 

akuntabilitas publik signifikan adalah 

PSAK. Namun karena adanya tuntutan 

globalisasi atau tuntutan untuk 

menyamakan persepsi akuntansi di setiap 

negara mengakibatkan munculnya Standar 

Akuntansi Internasional yang lebih dikenal 

dengan IFRS (International Financial 

Reporting Standards). Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan proses rekonsiliasi 

bisnis dalam bisnis lintas negara.  Terdapat 

3 tahapan dalam melakukan konvergensi 

IFRS di Indonesia, yaitu: (1) Tahap 

Adopsi tahun 2008 – 2011, (2) Tahap 

Persiapan Akhir tahun 2011, (3) Tahap 

Implementasi tahun 2012.  

Maka dari latar belakang yang 

telah dipaparkan tersebut, maka pada 

penelitian ini penulis mengangkat judul 

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Car 

dan Ldr Terhadap Profitabilitas Bank pada 

Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Pada Tahun 2012-2013 (Pasca 

Penerapan IFRS). Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh 

variabel dana pihak ketiga, capital 

adequacy ratio, loan to deposit ratio 

terhadap return on asset secara parsial 

maupun secara simultan pada bank umum 

konvensional devisa yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia (BEI). 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS. 

 

Bank 

Berdasarkan Perundang – Undangan 

Negara Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998Bank atau lembaga keuangan 

merupakan suatu badan usaha yang 

berperan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

kemudian menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit ataupun dalam bentuk – bentuk 

produk lainnya yang dimiliki oleh bank 

tersebut, yang berguna untuk peningkatan 

taraf hidup masyarakat khususnya rakyat 

indonesia. 

 

IFRS 

IFRS adalah prinsip yang berbasis standar, 

maka pendekatan Standar Pelaporan 

Keuangan Internasional (IFRS) lebih 

menfokuskan pada suatu bisnis atau yang 

bertujuan ekonomi dari suatu transaksi, 

hak-hak dan liabilitas yang mendasari, 

selain memberikan pedoman atau aturan, 

Standar IFRS memberikan pedoman dalam 

bentuk prinsip-prinsip (Ankarath, 2012). 

Pengadopsian IFRS di indonesia bertujuan 

agar daya informasi yang dihasilkan dari 

laporan keuangan yang dibuat dapat 

semakin terus meningkat sehingga laporan 

keuangan yang dibuat dapat semakin 

mudah dipahami oleh pengguna dan dapat 

dengan mudah digunakan oleh pengguna 

laporan keuangan tersebut misalnya 

penyusun, investor, auditor dan pembaca 

maupun pengguna lainnya. 

 

Profitabilitas 
Profitabilitas itu merupakan suatu rasio 

yang melihat kemampuan perusahaan atau 

bank dalam rangka menghasilkan laba 

selama periode tertentu (Ikatan, 2013). 
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Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dengan menggunakan 

total aset (kekayaan) yang dipunyai 

perusahaan yang setelah disesuaikan 

dengan biaya-biaya untuk mendanai aset 

tersebut, ROA dapat diinterpretasikan 

sebagai hasil dari serangkaian kebijakan 

perusahaan (strategi) dan pengaruh dari 

faktor – faktor lingkungan (Hanafi, 2009).  

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)  

tersebut berasal dari masyarakat, baik itu 

dari dana perorangan ataupun dari badan 

usaha, dengan melalui bebagai produk 

yang dimiliki atau ditawarkan oleh bank 

tersebut. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

tersebut merupakan dana atau modal 

terbesar yang dikiliki atau diperoleh oleh 

suatu bank (Suhardjono & Bastian, 2006). 

Dana pihak ketiga tersebut dihimpun oleh 

bank dalam produk-produk simpanan bank 

tersebut dalam bentuk, sebagai berikut : 

giro, deposito, tabungan. 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Merupakan suatu Rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

yang seharusnya dipenuhi oleh suatu bank, 

KPMM yang harus dimiliki oleh suatu 

bank minimum sebesar 8 % (delapan 

persen). Rasio KPMM ini dapat diketahui 

dari perbandingan antara modal yang 

dimiliki bank dengan Aktiva Tertimbang 

Menurut Resiko (ATMR). Sedangkan 

perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR) sendiri untuk resiko pasar 

dan resiko kredit berdasarkan pada nilai 

aset yag tercatat dalam neraca (Ikatan, 

2013). 

 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 
Loan To Deposit Rasio (LDR) adalah 

suatu rasio yang berhubungan dengan 

kredit yang diberikan atau disalurkan 

kepada pihak ketiga dalam bentuk mata 

uang rupiah maupun dalam bentuk valuta 

asing, namun kredit tersebut tidak 

termasuk kredit kepada bank lain, tetapi 

terhadap Dana Pihak Ketiga yang 

mencakup diantaranya adalah tabungan, 

deposito dalam mata uang rupiah maupun 

valuta asing, dan giro, tidak termasuk juga 

dana antar bank (Ikatan, 2013). 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Terhadap Profitabilitas bank (ROA). 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana 

yang diperoleh dari masyarakat (pihak 

ketiga) baik itu dana berasal dari badan 

usaha maupun dari perorangan yang 

nantinya akan disalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit 

yang diberikan atau disalurkan ke 

masyarakat baik perorangan maupun 

badan usaha dapat mendorong pendapatan 

yang dihasilkan oleh suatu bank, sehingga 

bank dapat menghasilkan bunga dari 

pemberian kredit tersebut, dari bunga yang 

diperoleh itulah bank dapat mendapatkan 

laba atau profit, sehingga hal tersebut 

dapat menambah ataupun meningkatkan 

profit suatu bank. 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK) terhadap Profitabilitas (ROA) 

tersebut didukung oleh penelitian Rizal 

Kurniawan (2012) yang menyatakan 

bahwa DPK berpengaruh tidak signifikan  

terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Ada pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK) terhadap Profitabilitas Bank 

(ROA) pasca penerapan IFRS. 

 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Terhadap Profitabilitas bank (ROA). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan 

rasio kecukupan modal yang harus 

dipenuhi oleh suatu bank , minimum 8% 

(delapan persen) yang berperan untuk 

menampung suatu risiko kerugian yang 

kemungkinan dialami oleh suatu bank. 

menampung suatu risiko kerugian yang 

kemungkinan dialami oleh suatu bank. 

Semakin tinggi Capital Adequacy Ratio 

(CAR) dari sebuah bank maka dapat 
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dikatakan semakin baik pula kemampuan 

suatu bank dalam menanggung risiko 

kerugian yang disebabkan dari setiap 

kredit yang disalurkan bank/aktiva 

produktif yang berisiko pada bank 

tersebut, serta itu tandanya bank mampu 

membiayai kegiatan operasional dari bank 

tersebut maka hal itu akan memberikan 

kontribusi yang besar terhadap 

profitabilitas bank tersebut 

Hal Tersebut didukung oleh hasil 

penelitian terdahulu Hiras pasaribu (2011) 

yang menyatakan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) Secara simultan CAR 

berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Berdasarkan uraian 

di atas maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Ada pengaruh Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap Profitabilitas Bank 

(ROA) pasca penerapan IFRS. 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Terhadap Profitabilitas bank (ROA). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas suatu bank. Apabila Loan 

to Deposit Ratio (LDR) yang dimiliki oleh 

suatu bank tinggi maka menunjukkan 

bahwabank tersebut menyalurkan atau 

meminjamkan seluruh dana yang 

dimilikinya atau bisa dikatakan relatif 

tidak likuid. Sebaliknya apabila Loan to 

Deposit Ratio (LDR) rendah maka 

menunjukkan bahwa bank tersebut likuid 

dengan adanya kelebihan jumlah dana 

yang nantinya akan siap untuk disalurkan 

kepada pihak yang menerima dana atau 

kredit. 

Hal Tersebut didukung olehHasil 

penelitian terdahulu  Hiras Pasaribu (2011) 

yang menyatakan bahwa adanya Pengaruh 

Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Ada pengaruh Loan To Deposit Ratio 

(LDR) terhadap Profitabilitas Bank  

(ROA) pasca penerapan IFRS. 

 Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Pada penelitian ini menggunakan 

perusahaan-perusahaan pada sektor 

Perbankan Umum Konvensional Devisa 

yang sudah Go Public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. 

Sedangkan Teknik pemilihan untuk 

penentuan penggunaan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik sampel 

perpurpossive sampling merupakan 

sampel yang ditentukan berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu untuk menemukan sampel, 

Dengan kriteria-kriteria berikut: (1) Bank 

konvensional umum devisa yang 

mengeluarkan laporan keuangan   tahun 

2012-2013, (2) Bank konvensional umum 

devisa yang Go Public, (3) Bank 

konvensional umum devisa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Dari 40 bank umum konvensional 

devisa, maka diperoleh 23 bank umum 

konvensional devisa yang menjadi sampel 

penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan 

sampel. 

 

Data Penelitian 

Pada penelitian ini data yang 

digunakan adalah data kuantitatif. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari literatur, dokumentasi, 

internet (Suryana, 2010). Data pada 

DPK 

CAR  

LDR  

ROA  
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penelitian ini diperoleh dari publikasi 

laporan keuangan tahunan bank – bank 

yang telah terpilih menjadi sample yang 

diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melalui www.idx.co.id, Bank 

Indonesia (BI) melalui www.bi.go.id. 

 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini mengunakan satu 

variabel dependen dan tiga variabel 

independen, yaitu meliputi return on asset 

sebagai variabel dependennya, sedangkan 

variabel independennya adalah dana pihak 

ketiga, capital adequacy ratio, loan to 

deposit ratio. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Return On Asset  (ROA) 

Return On Asset  (ROA) digunakan 

untuk menganalisis dan mengukur agar 

mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas 

suatu perusahaan perbankan didalam hal 

menghasilkan keuntungan atau 

Profitabilitas dengan cara memanfaatkan 

asset yang dimiliki bank tersebut. Rumus 

dari Return on Asset (ROA) adalah sebagai 

berikut: 

 Laba Sebelum Pajak  

ROA =     x100% 

TotalTotal Aset   

 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan dan yang dihimpun dari 

masyarakat oleh bank, baik itu dana yang 

diperoleh dari perorangan maupun dana 

yang diperoleh dari badan usaha melalui 

produk-produk perbankan diantaranya 

seperti giro, deposito, tabungan. 

Perhitungan untuk Dana Pihak Ketiga 

adalah dapat menggunakan rumus dibawah 

ini: 

Total Dana Pihak Ketiga 

DPK=          

x100%Total Kewajiban 

 

Capital Adecuacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan rasio kecukupan modal yang 

harus dipenuhi oleh suatu bank, minimum 

8% (delapan persen) yang berperan untuk 

menampung suatu risiko kerugian yang 

kemungkinan dialami oleh suatu bank. 

pengukuran untuk capital adequacy ratio 

(CAR) dapat menggunakan rumus 

dibawah ini: 

MODAL 

CAR =    x100%Total       

  ATMR 

 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan rasio keuangan pada suatu 

bank, rasio ini berhubungan dengan aspek 

likuiditas suatu bank. Apabila Loan to 

Deposit Ratio (LDR) yang dimiliki oleh 

suatu bank tinggi maka bisa dikatakan 

bank tersebut relatif tidak likuid, begitu 

juga sebaliknya. pengukuran untuk Loan to 

Deposit Ratio (LDR) dapat menggunakan 

rumus dibawah ini: 

Total Kredit  

LDR =   x 100%Total 

Total Dana Pihak ketiga 

 

Alat Analisis 

 Untuk menguji hubungan antara 

dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, 

loan to deposit ratio terhadap return on 

asset pada bank umum konvensional 

devisa yang terdaftar dibursa efek 

indonesia tahun 2012-2013 digunakan 

model regresi linear berganda (multiple 

regression analysis).  

 Dipilihnya model regresi linear 

berganda karena untuk menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini. Maka, berikut adalah persamaan 

regresinya: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e  .............(1) 

 

Dimana: 

Y = Return on Assets 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3,  = Koefisien Regresi 

X1 = Data Pihak Ketiga (DPK) 

X2 =Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X3  = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

e    = error 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Uji Deskriptif 
atau deskriptif suatu data yang dilihat dari 

Jumlah data (N), nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum, nilai 

minimum dari masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 

berikut merupakan hasil uji deskriptif 

menggunakan alat uji SPSS 16.0:

Analisis deskriptif pada penelitian ini 

dilakukan untuk memberikan gambaran

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

dana pihak ketiga 41 72.572 98.903 90.04431 6.667011 

capital adequacy 

ratio 
41 10.090 26.988 16.45451 3.627571 

loan to deposit ratio 41 53.019 114.214 86.19887 11.106239 

return on asset 41 .046 5.189 1.95521 1.025321 

Valid N (listwise) 41     

Sumber: hasil output SPSS 

Dari tampilan yang terdapat pada 

tabel 1 analisis deskriptif variabel di atas 

menunjukkan data yang digunakan pada 

penelitian ini setelah dilakukannya outlier 

satu kali berjumlah empat puluh satu, 

dimana data tersebut diperoleh dari 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

bank tersebut dari www.idx.co.id pada 

tahun 2012-2013. Dari tabel diatas 

menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai 

minimum sebesar 0,046% yang berasal 

dari ROA yang dimiliki PT.QNB Bank 

Kesawan Tbk pada tahun 2013, sedangkan 

nilai maksimum sebesar 5,189% yang 

berasal dari ROA yang dimiliki PT.Bank 

Mestika Dharma pada tahun 2013. Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang 

dimiliki perbankan tidak selalu tinggi. 

Rata-rata ROA yang dimiliki oleh Bank 

Umum konvensional devisa di indonesia 

sebesar 1,955%. Apabila dilihat dari nilai 

ROA maka dapat disimpulkan bahwa 

secara statistik tingkat perolehan ROA 

Bank Umum konvensional devisa yang 

telah Go Publik di Indonesia selama 

periode 2012-2013 (pasca penerapan 

IFRS) berada di atas 1,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROA Bank Umum 

konvensional devisa Go Publik telah 

memenuhi peraturan BI bahwa bank yang 

masuk dalam kategori sehat adalah bank 

yang memiliki nilai minimal ROA 1,5%. 

Standar deviasinya sebesar 1,025% 

menunjukkan bahwa data yang digunakan 

dalam variabel return on asset (ROA) 

mempunyai sebaran kecil karena standar 

deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya, 

sehingga simpangan data pada variabel 

return on asset (ROA) ini dapat dikatakan 

baik. 

Berdasarkan tabel 1 analisis 

deskriptif variabel di atas menunjukkan 

dari banyaknya data yang diuji sebanyak 

empat puluh satu data, nilai minimum 

yang dimiliki Dana Pihak Ketiga (DPK) 

sebesar 72,572% yang dimiliki oleh 

PT.Bank Danamon Indonesia.Tbk pada 

periode 2013, sedangkan nilai 

maksimumnya sebesar 98,903% yang 

dimiliki oleh PT.Bank Maspion Indonesia 

pada periode 2012. Sedangkan rata-rata 

dari dana pihak ketiga berdasarkan tabel 1 

http://www.idx.co.id/
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sebesar 90,044%, nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa dana pihak ketiga 

merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan oleh bank. Mempunyai 

nilai standar deviasi sebesar 6,667%. 

Apabila dilihat dari Standar deviasinya 

menunjukkan bahwa data yang digunakan 

dalam variabelDana Pihak Ketiga (DPK) 

mempunyai sebaran kecil karena standar 

deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya, 

sehingga simpangan data pada variabel 

Dana Pihak Ketiga (DPK) ini dapat 

dikatakan baik.  

Rasio Capital Adequacy Ratio 

(CAR) Berdasarkan tabel 1 analisis 

deskriptif variabel di atas dari banyaknya 

data yang diuji sebanyak empat puluh satu 

data, menunjukkan CAR memiliki nilai 

minimum sebesar 10,090% yang dimiliki 

oleh PT.Bank Mutiara, Tbk pada tahun 

2012, dan nilai maksimum sebesar 

26,988% yang dimiliki oleh PT.Bank 

Mestika Dharma pada tahun 2013. Dari 

nilai minimum dan maksimum tersebut 

menunjukkan bahwa nilai dari rasio CAR 

yang dimiliki oleh perbankan indonesia 

sudah baik. Sedangkan rata-rata dari rasio 

CAR yang dimiliki perbankan di Indonesia 

sebesar 16,454%, Dengan melihat nilai 

rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara statistik rasio CAR Bank 

Umum konvensional devisa selama 

periode penelitian berada jauh di atas 

standar yang ditetapkan Bank Indonesia 

yaitu minimal 8%. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa Bank Umum 

konvensional devisa telah memenuhi 

syarat CAR sebagaimana yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia, maka secara otomatis 

semakin baik pula kemampuan suatu bank 

dalam hal menanggung risiko yang 

mungkin akan ditimbulkan dari setiap 

penyaluran kredit atau aktiva produktif 

yang dapat menimbulkan berisiko. 

Sedangkan standar deviasi capital 

adequacy ratio (CAR) sebesar 3,622% 

yang menunjukkan bahwa data yang 

digunakan dalam variabelcapital adequacy 

ratio (CAR) mempunyai sebaran yang 

kecil karena standar deviasi lebih kecil dari 

nilai mean-nya, sehingga simpangan data 

pada variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR) ini dapat dikatakan baik. 

Rasio Loan To Deposit Ratio 

(LDR) Berdasarkan tabel 1 analisis 

deskriptif variabel di atas dari banyaknya 

data yang diuji sebanyak empat puluh satu 

data, menunjukkan LDR memiliki nilai 

minimum sebesar 53,019% yang dimiliki 

oleh PT.Bank Mega, Tbk pada tahun 2012, 

dan nilai maksimum sebesar 114,214% 

yang dimiliki oleh PT.Bank Danamon 

Indonesia.Tbk pada tahun 2013. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata dari LDR 

sebesar 86,198%, Dengan melihat nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

secara statistik tingkat LDR berada di atas 

standar yang ditetapkan Bank Indonesia 

yaitu 80%, Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank umum konvensional devisa sudah 

efektif dalam menyalurkan kredit. Dengan 

standar deviasinya adalah 11,106%, 

menunjukkan bahwa data yang digunakan 

dalam variabelLoan To Deposit Ratio 

(LDR) mempunyai sebaran kecil karena 

standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-

nya, sehingga simpangan data pada 

variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) ini 

dapat dikatakan baik. 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan dalam penelitian 

ini untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan pada penelitian ini mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang digunakan dalam penelitian 

akan dikatakan baik jika semua variabel 

baik variabel independen maupun variabel 

dependen yang digunakan berdistribusi 

normal. 

Dibawah ini adalah hasil output uji 

normalitas sebelum dilakukannya outlier: 
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Tabel 2 

HASIL UJI NORMALITAS SEBELUM DILAKUKAN OUTLIER 

 

  Unstandardized Residual 

N 46 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.72924015 

Most Extreme Differences Absolute .223 

Positive .132 

Negative -.223 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.510 

Asymp. Sig. (2-tailed) .021 

Sumber : hasil output SPSS 

Berdasarkan output yang dihasilkan dari 

uji normalitas diatas dengan menggunakan 

uji kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,021. 

Karena nilai signifikannya sebesar 0,021 < 

0,05 maka dari hasil uji kolmogrov-

Smirnov dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil uji tersebut berarti data tidak 

berdistribusi normal. 

Dikarenakan data tersebut tidak 

normal maka peneliti melakukan cara 

outlier untuk menghasilkan data yang 

mempunyai distribusi normal. Kemudian 

data akan dilakukan pengujian normalitas 

kembali untuk mengetahui apakah data 

setelah dilakukan outlier, akan 

berdistribusi normal atau tidak. Berikut 

dibawah ini adalah hasil output uji 

normalitas data setelah dilakukan outlier: 

 

Tabel 3  

HASIL UJI NORMALITAS SETELAH DILAKUKAN OUTLIER 

 

  Unstandardized Residual 

N 41 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
.89381032 

Most Extreme Differences Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .582 

Asymp. Sig. (2-tailed) .887 

Sumber: hasil output SPSS 

Berdasarkan output yang dihasilkan dari 

uji normalitas pada tabel 3 di atas dengan 

menggunakan uji kolmogrov-Smirnov 

setelah dilakukan outlier sebanyak lima 

data yang dihilangkan sehingga data yang 

tersisa yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak empat puluh satu 

data. Dari uji normalitas tersebut 
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menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov Z adalah sebesar 0,582 dengan 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang 

dihasilkan pada semua variabel yaitu Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), dan Loan To Deposit Ratio 

(LDR) adalah sebesar 0,887. Karena nilai 

signifikannya 0,887 > 0,05 maka dari hasil 

uji kolmogrov-Smirnov dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hasil uji tersebut 

menerima H0 yang berarti data telah 

berdistribusi normal, sehingga dapat 

dilakukan pengujian selanjutnya pada 

analisis regresi berganda. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Pada Tabel 4 di bawah ini menunjukkan 

hasil output dari analisis regresi linier 

berganda:

Tabel 4 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.011 2.783  -.723 .474 

dana pihak ketiga .018 .024 .114 .727 .472 

capital adequacy 

ratio 
.128 .043 .454 2.984 .005 

loan to deposit 

ratio 
.003 .015 .034 .214 .832 

Sumber: hasil output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

ROA=-2.011+0.018 X1+0.128X2+0.003X3 + e 

dimana : 

Y = Return on Assets 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3= Koefisien Regresi 

X1 = Data Pihak Ketiga (DPK) 

X2 =Capital Adequacy Ratio (CAR) 

X3  = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

e    = error 

Dari hasil persamaan model regresi linier 

berganda di atas menunjukkan bahwaNilai 

konstanta sebesar -2.011 Menunjukkan 

jika variabel independen DPK (X1), CAR 

(X2) dan LDR (X3) dianggap konstan, 

maka variabel dependen yaitu 

Profitabilitas (ROA) mengalami 

penurunan sebesar -2.011%. 

 Dana Pihak Ketiga (X1) 

menunjukkan nilai koefisien regresi 

positif, hal tersebut menunjukkan arah 

positif atau hubungan yang searah dari 

variabel Dana Pihak Ketiga terhadap 

Return On Asset (ROA). Dengan kata lain 

hal ini dapat diartikan bahwa apabila Dana 

Pihak Ketiga (DPK) semakin meningkat 

maka akan diikuti pula peningkatan Return 

On Asset (ROA) pada bank, begitu juga 

sebaliknya jika Return On Asset (ROA) 

menurun itu berarti bisa disebabkan karena 

dana pihak ketiga juga menurun atau bisa 

disebabkan oleh macetnya kredit yang 

disalurkan dari dana pihak ketiga tersebut. 

Pengaruh variabel independen DPK (X1) 

terhadap profitabilitas (Y) apabila dilihat 
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dari nilai koefisien regresinya sebesar 

0.018% maka dapat diartikan bahwa setiap 

perubahan variabel DPK (X1) sebesar satu 

persen maka variabel profitabilitas (Y) 

akan meningkat sebesar 0.018%. Hal ini 

dapat terjadi dengan asumsi nilai variabel 

CAR (X2) dan LDR (X3) tetap. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

(X2) menunjukkan nilai koefisien regresi 

positif, hal tersebut menunjukkan adanya 

arah positif atau hubungan searah dari 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Return On Asset (ROA). Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa jika rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat 

maka Return On Asset (ROA) pada bank 

akan semakin meningkat, begitu pula 

sebaliknya jika variabel Capital Adequacy 

Ratio (CAR) menurun maka akan diikuti 

juga dengan menurunnya Return On Asset 

(ROA) pada bank tersebut. Karena CAR 

merupakan rasio permodalan yang 

berperan untuk menampung suatu risiko 

kerugian yang kemungkinan dialami oleh 

suatu bank. Semakin tinggi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dari sebuah bank 

maka dapat dikatakan semakin baik pula 

kemampuan suatu bank dalam 

menanggung risiko kerugian dari setiap 

kredit yang disalurkan bank/aktiva 

produktif yang berisiko pada bank 

tersebut. Pengaruh variabel independen 

CAR (X2) terhadap profitabilitas (Y) 

apabila dilihat dari nilai koefisien 

regresinya sebesar 0.128% maka dapat 

diartikan bahwa setiap perubahan variabel 

CAR (X2) sebesar satu persen maka 

variabel profitabilitas (Y) akan meningkat 

sebesar 0.128%. Hal ini dapat terjadi 

dengan asumsi nilai variabel DPK (X1) 

dan LDR (X3) tetap. 

 Loan To Deposit Ratio (LDR) (X3) 

menunjukkan nilai koefisien regresi positif  

hal tersebut menunjukkan adanya arah 

positif atau hubungan searah dari variabel 

Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap 

Return On Asset (ROA). Hal tersebut 

dapat diartikan bahwa jika variabel Loan 

To Deposit Ratio (LDR) meningkat maka 

Return On Asset (ROA) pada bank akan 

semakin meningkat, begitu pula sebaliknya 

jika variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

menurun maka akan diikuti juga dengan 

menurunnya Return On Asset (ROA) pada 

bank tersebut. Pengaruh variabel 

independen LDR (X3) terhadap 

profitabilitas (Y) apabila dilihat dari nilai 

koefisien regresinya sebesar 0.003% maka 

dapat diartikan bahwa setiap perubahan 

variabel LDR (X3) sebesar satu persen 

maka variabel profitabilitas (Y) akan 

meningkat sebesar sebesar 0.003%. Hal ini 

dapat terjadi dengan asumsi nilai variabel 

DPK (X1) dan CAR (X2) tetap. 

 

Uji Simultan (Uji F) 
Dalam penelitian ini desertakan pengujian 

serentak (Uji F) untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yaitu : DPK, CAR dan LDR 

secara serentak atau bersama sama 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Berdasarkan uji statistik dengan 

menggunakan SPSS menghasilkan output 

dari Uji F sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

UJI SIMULTAN (UJI F) 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.095 3 3.365 3.896 .016
a
 

Residual 31.956 37 .864   

Total 42.051 40    

Sumber: hasil output SPSS 
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Uji hipotesis berdasarkan Uji F 

didapatkan nilai dari F sebesar 3,896 

dengan nilai probabilitas signifikansinya 

sebesar 0,016, hal tersebut menunjukkan 

nilai signifikansinya yang dihasilkan dari 

output uji F tersebut kurang dari alpha 

sebesar 0,05, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa H0 ditolak yang artinya 

bahwa model regresi dikatakan Fit atau 

dengan kata lain variabel independen yaitu 

dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy 

ratio (CAR), dan loan to deposit ratio 

(LDR) secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu return on asset (ROA).  

 

Uji R
2 

(Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (adjusted R
2
), 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen yang digunakan 

pada penelitian ini. Koefisien determinasi 

ini hasilnya berkisar dari nol sampai 

dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1 ). Hal ini berarti 

bila nilai R2 = 0, maka hasilnya 

menunjukkan tidak ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Apabila nilai R2 semakin 

mendekati angka 1, maka hasilnya 

menunjukkan semakin kuatnya pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Namun apabila nilai R2 

semakin kecil mendekati angka 0 maka 

dapat dikatakan bahwa semakin kecilpula 

pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut 

adalah hasil output uji R
2
 dengan 

menggunakan SPSS: 

 

Tabel 6  

UJI R
2
 (KOEFISIEN DETERMINASI) 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .490
a
 .240 .178 .929340 

Sumber: hasil output SPSS, Lampiran 19 

Seluruh variabel independen atau 

variabel bebas yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga 

(X1), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

(X2), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) 

mempunyai pengaruh atau dapat 

menjelaskan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat yaitu Return On Asset 

(ROA) sebesar 17,8%. Hal ini dibuktikan 

dengan melihat hasil dari output Uji R
2
 

(Koefisien Determinasi) yang 

menunjukkan besarnya nilai koefisien 

determinasi adjusted R
2
 sebesar 0,178 

menunjukkan bahwa profitabilitas (return 

on asset) perbankan dapat dijelaskan oleh 

ketiga variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu dana 

pihak ketiga (DPK), capital adequacy 

ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR), 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,2%, 

variabel dependen yaitu profitabilitas 

(return on asset) perbankan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam persamaan model 

regresi pada  penelitian ini.  

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk 

menguji pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen yang 

digunakan pada penelitian ini. Maka, 

dibawah ini akan disajikan hasil output 

dari uji t menggunakan SPSS: 
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Tabel 4.13 

UJI PARSIAL (UJI T) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.011 2.783  -.723 .474 

dana pihak ketiga .018 .024 .114 .727 .472 

capital adequacy 

ratio 
.128 .043 .454 2.984 .005 

loan to deposit 

ratio 
.003 .015 .034 .214 .832 

Sumber: hasil output SPSS, Lampiran 20 

 

Apabila dilihat dari uji t yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel capital adequacy ratio (CAR) 

yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap yaitu return on asset (ROA) 

dengan menunjukkan nilai unstandardized 

coefficient sebesar 0,128. Sedangkan hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji parsial atau uji tmenunjukkan pengaruh 

dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, sebagai 

berikut: 

 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Return On Asset (ROA). 
 Berdasarkan model regresi linier 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) memiliki nilai koefisien regresi 

positif, hal tersebut menunjukkan arah 

positif atau hubungan yang searah dari 

variabel Dana Pihak Ketiga terhadap 

Return On Asset (ROA). Dengan kata lain 

hal ini dapat diartikan bahwa apabila Dana 

Pihak Ketiga (DPK) semakin meningkat 

maka akan diikuti pula peningkatan Return 

On Asset (ROA) pada bank, begitu juga 

sebaliknya.  

Berdasarkan uji t nilai signifikansi 

dari dana pihak ketiga (DPK) sebesar 

0,472, Sehingga menunjukkan tidak ada 

pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terhadap Return On Asset (ROA). Hal 

tersebut dapat disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara jumlah sumber 

dana yang masuk dengan jumlah kredit 

yang dilemparkan kepada masyarakat. 

Semakin tinggi dana pihak ketiga yang 

terkumpul di bank namun tidak dimbangi 

dengan penyaluran kredit, maka 

kemungkinan bank mengalami kerugian 

atau penurunan profitabilitas, karena 

pendapatan bunga dari penyaluran kredit 

kepada debitur tidak mencukupi untuk 

menutup biaya bunga yang harus 

dibayarkan kepada deposan. Hal ini tidak 

sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh 

Taswan (2008) bahwa dengan 

meningkatnya jumlah dana pihak ketiga 

sebagai sumber dana utama pada bank, 

bank menempatkan dana tersebut dalam 

bentuk aktiva produktif misalnya kredit. 

Penempatan dalam bentuk kredit akan 

memberikan kontribusi pendapatan bunga 

bagi bank yang akan berdampak terhadap 

profitabilitas (laba) bank. 

 Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yoli Lara Sukma (2013) juga 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada sektor perbankan.  
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Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap Return On Asset (ROA). 

 Berdasarkan model regresi linear 

menunjukkan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) memiliki nilai koefisien 

regresi positif, hal tersebut menunjukkan 

adanya arah positif atau hubungan searah 

dari variabel Capital Adequacy Ratio 

(CAR) terhadap Return On Asset (ROA). 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa jika 

variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 

meningkat maka Return On Asset (ROA) 

pada bank akan semakin meningkat, begitu 

pula sebaliknya. Hal tersebut disebabkan 

karena Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan rasio kecukupan modal yang 

mempunyai tujuan untuk mengetahui 

apakah permodalan bank yang ada telah 

mencukupi untuk mendukung kegiatan 

bank yang dilakukan secara efisien, apakah 

permodalan bank tersebut akan mampu 

untuk menyerap kerugian-kerugian yang 

tidak dapat dihindarkan, dan apakah 

kekayaan bank akan semakin besar atau 

semakin kecil.  

 Berdasarkan uji t tersebut nilai 

signifikansi capital adequacy ratio (CAR) 

sebesar 0,005, Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa capital adequacy ratio (CAR)  

berpengaruh terhadap return on asset 

(ROA). hal tersebut karena perusahaan 

perbankan pada umumnya berusaha untuk 

mempertahankan CAR nya sesuai dengan 

ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia minimal sebesar 8 %. Sehingga 

dapat dikatakan semakin baik pula 

kemampuan suatu bank dalam hal 

menanggung risiko yang mungkin akan 

ditimbulkan dari setiap penyaluran kredit 

atau aktiva produktif yang dapat 

menimbulkan berisiko. 

 Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mario Regina Rosario Sianturi (2012) juga 

menunjukkan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas pada 

sektor perbankan. 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Return On Asset (ROA). 

 Berdasarkan model regresi linier 

menunjukkan bahwa Loan To Deposit 

Ratio (LDR) memiliki nilai koefisien 

regresi positif hal tersebut menunjukkan 

adanya arah positif atau hubungan searah 

dari variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Return On Asset (ROA). Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa jika 

variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

meningkat maka akan diikuti dengan 

meningkatnya Return On Asset (ROA) 

pada bank, begitu pula sebaliknya jika 

variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) 

menurun maka akan diikuti dengan 

penurunnan dari Return On Asset (ROA) 

pada bank tersebut. 

 Berdasarkan uji t nilai signifikansi 

dari Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar 

0,832, Sehingga menunjukkan tidak ada 

pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Return On Asset (ROA). Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan konsep 

dan logika operasi bank, dimana 

peningkatan dana yang dipinjamkan 

kepada nasabah akan meningkatkan Return 

On Asset (ROA). Upaya yang dapat 

dilakukan oleh manajemen untuk 

meningkatkan Return On Asset (ROA) 

adalah dengan memperbaiki kualitas 

pemberian kredit atau pinjaman kepada 

nasabah melalui penilaian nasabah kredit 

yang lebih ketat, sehingga dapat 

mengurangi atau terhindar dari kredit yang 

bermasalah Bambang (2010).  

  Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bambang Sudiyatno (2010) juga 

menunjukkan bahwa Loan To Deposit 

Ratio (LDR) berpengaruh positif 

tetapi,tidak signifikan terhadap 

profitabilitas pada sektor perbankan. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

yang dilakukan pada penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) 
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Variabel dana pihak ketiga (DPK), capital 

adequacy ratio (CAR), loan to deposit 

ratio (LDR) secara simultan (besama-

sama) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return on asset (ROA) 

pada perbankan umum konvensional 

devisa yang go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (pasca penerapan 

IFRS); (2) Secara parsial Dana Pihak 

Ketiga (DPK) berpengaruh positif namun 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset (ROA) pada perbankan 

umum konvensional devisa yang go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(pasca penerapan IFRS); (3) Secara parsial 

capital adequacy ratio (CAR)  

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return on asset (ROA) pada 

perbankan umum konvensional devisa 

yang go public yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (pasca penerapan IFRS); 

(4) Loan To Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial berpengaruh positif tetapi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return on 

asset (ROA) pada perbankan umum 

konvensional devisa yang go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (pasca 

penerapan IFRS). 

 Pada penelitian ini mempunyai 

beberapa keterbatasan, yaitu: (1) Penyajian 

data berupa laporan keuangan tahunan 

bank umum konvensional devisa yang 

diperoleh dari www.idx.co.id kurang 

lengkap; (2) Periode pengamatan pada 

penelitian ini hanya antara tahun 2012-

2013, sehingga tidak dapat menunjukkan 

Trend dari setiap variabel. 

 Berdasarkan hasil dan keterbatasan 

penelitian, maka saran pada penelitian ini 

untuk penelitian yang akan datang, adalah: 

(1) Untuk penelitian yang akan datang, 

diharapkan untuk menambah jumlah 

variabel bebas yang akan diteliti. Seperti 

misalkan NPL, BOPO, NIM, Sehingga 

nanti akan lebih dapat diketahui variabel 

mana saja yang dapat berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA) bank, karena 

pada penelitian ini menunjukkan hanya 

sebesar 17,8% variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen; (2) Untuk 

penelitian yang akan datang, dapat 

menambah objek penelitian pada bank 

umum konvensional devisa yang tidak 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai 

sampel penelitiannya. 
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