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ABSTRAK 
 

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana dari 
pihak yang berlebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Peran 
tersebut membuat perbankan disebut sebagai lembaga perantara keuangan 
(financial intermediary instituation). Net Profit Margin merupakan salah satu rasio 
profitabilitas. Net Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan bank 
dalam menghasilkan laba. Keberhasilan suatu bank ialah jika dapat 
meningkatkan profitabilitas/labanya. 

Penelitian ini dilakukan melalui data yang terdaftar di Galeri Investasi Bursa 
Efek Indonesia Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Metode penelitian ini 
adalah jenis kuantitatif dengan melakukan analisis regresi linier pada variabel-
variabel yang dianalisis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik 
purposive sampling. Jenis data yang dalam penelitian termasuk dalam data 
sekunder. Hasil output regresi menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio, 
Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin 
sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Net Profit 
Margin.  
Kata Kunci: net profit margin, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, 
ukuran perusahaan 
 

ABSTRACT 
 

Bank take a role of facilitating the process of transferring funds from 
excessive funds to parties who need funds. Such role make banking referred to 
as a financial intermediary institution. Net profit margin is one of probfitability 
ratios. Net profit margin is used to measure the ability of banks to generate 
profits. The successfully of a bank is to increase profitability number 

This research is done through the data listed in Indonesia stock exchange. 
Wich one research method is aquantitative type by doing lenear regression 
analysis on the variables in the analysis. Sampling technique used is purposive 
sampling. The types of data included secondary data. Regression output results 
show that capital adequacy ratio, loan to deposit has no significant effect on Net 
profit margin. While the size of the company has a significant effect on Net profit 
margin. 
Keyword: net profit margin, capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, firm size   
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bagi masyarakat saat ini industri 
perbankan merupakan mitra dalam 
memenuhi semua kebutuhan 
keuangan mereka. Bank dijadikan 
sebagai tempat  untuk  melakukan  
berbagai transaksi  yang  
berhubungan  dengan keuangan  
seperti,  tempat  mengamankan 
uang, melakukan  investasi,  
pengiriman uang,  melakukan  
pembayaran atau melakukan 
penagihan. 

Perbankan memperoleh 
keuntungan dari menghimpun dana 
masyarakat, kemudian 
menyalurkannya dalam bentuk 
kredit. Bank  yang  juga  mempunyai 
peranan penting dalam  
pembangunan  perekonomian  
karena  hampir  semua  kegiatan 
perekonomian masyarakat 
memerlukan bantuan dana atau 
modal dari bank. 

Dermiguc dan Huizinga (2000), 
menjelaskan “Sebuah  badan  besar  
literatur  telah  menunjukkan  bahwa  
pengembangan dalam sektor 
perbankan dapat menyebabkan 
pertumbuhan yang lebih tinggi di 
tingkat perusahaan, industri dan 
negara”. Oleh karena itu perusahaan 
harus memanfaatkan sumber daya 
yang dimiliki dengan seefisien dan 
seefekif mungkin sehingga lebih 
berguna dan dapat 
mempertahankan atau 
meningkatkan kinerja 
perusahaannya. Salah satu faktor 
yang mencerminkan kinerja suatu 
perusahaan adalah laporan 
keuangan yang harus dibuat oleh 
pihak manajemen secara teratur. 
Laporan keuangan terdiri atas 
laporan laba rugi, neraca, laporan 
laba ditahan, dan laporan arus kas 
yang di dalamnya memuat rasio 
keuangan perusahaan.  

Berdasarkan beberapa aspek 
diatas, ada tiga hal penting yang 
juga harus diperhatikan dalam 
melakukan analisa kinerja suatu 
perusahaan perbankan diantaranya 
yaitu analisis solvabilitas, likuiditas, 
dan analisis rentabilitas. 

Rasio Kecukupan Modal/Capital 
Adequacy Ratio (CAR) dalam  
pengukuran kinerja perbankan  
termasuk  dalam  rasio solvabilitas, 
yaitu analisis yang digunakan untuk  
mengukur  kemampuan  bank  
dalam memenuhi  kewajiban-
kewajiban  jika tersaji likuidasi bank. 
Hipotesis hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Yogi dan Ramantha 
(2013), menyatakan bahwa CAR 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas bank. Hal ini 
berbeda dengan hasil penelitian dari 
Manuaba (2012), bahwa CAR 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap profitabilitas bank. 

Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR) 
merupakan  faktor  penting  dalam 
kelancaran  usaha suatu  
perusahaan utamanya  pada  
perusahaan  perbankan. 
Perusahaan  perbankan  sangat 
memperhatikan  masalah  likuiditas  
karena merupakan dasar 
kepercayaan masyarakat terhadap 
kekayaan  dan  kelancaran  serta 
kemampuan  usaha  bank,  antara  
lain terletak pada kelancaran 
pembayaran dalam melayani 
masyarakat. 

Hasil penelitian Agustiningrum 
(2013), menyatakan bahwa jika LDR 
meningkat maka profitabilitas juga 
akan meningkat, hasil penelitian 
berbeda didapat oleh Taunay 
(2008), menunjukkan bahwa LDR 
memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap profitabilitas Bank. 

Ukuran  perusahaan  diduga  
mempengaruhi besaran  
pengelolaan  laba  perusahaan, jika  
laba  perusahaan  tersebut merata,  



598 Vol. 3, No. 3, Desember 2015 : 596-609 

maka  semakin  besar  ukuran  
peusahaan,  semakin  kecil  
pengelolaan labanya. Manuaba 
(2012), juga melakukan penelitian 
tentang pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap profitabilitas 
dan menghasilkan hipotesis bahwa 
ukuran perusahaan berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
proftabilitas bank, sedangkan 
menurut Yogi dan Ramantha (2013), 
ukuran perusahaan berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
profitabilitas bank. 

Profitabilitas merupakan 
kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh laba atau ukuran 
efektivitas pengelolaan manajemen 
perusahaan. Kemampuan 
memperoleh laba dapat diukur dari 
modal sendiri atau seluruh dana 
yang di investasikan kedalam 
perusahaan, faktor penentu 
profitabilitas dapat dilihat dari faktor 
internalnya seperti kecukupan modal 
suatu perusahaan yang dapat 
menggambarkan kondisi dan kinerja 
bank selama menjalankan 
aktivitasnya. 

Penelitian ini mengacu pada 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan 
to Deposit Ratio, dan Ukuran 
Perusahaan berpengaruh terhadap 
Net Profit Margin perusahaan 
perbankan. Seperti yang telah 
dijelaskan bahwa terdapat 
perbedaan dari hasil atau 
kesimpulan antara peneliti terdahulu, 
oleh karena itu perlu diadakan 
penelitian kembali tentang pengaruh 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan 
to Deposit Ratio, dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Profitabilitas 
dalam hal ini Net Profit Margin. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Kemampuan menghasilkan 
laba atau disebut juga profitabilitas 
digunakan sebagai penilaian efisien 
dan efektifnya ukuran tersebut 

terhadap kinerja perbankan. 
Rumusan masalah yang akan 
dipecahkan dalam penelitian ini 
adalah : 

a. Apakah Rasio Kecukupan 
Modal/Capital Adequacy Ratio 
(CAR) berpengaruh pada Net 
Profit Margin Bank? 

b. Apakah terdapat pengaruh Loan 
to Deposit Ratio terhadap Net 
Profit Margin Bank? 

c. Apakah ukuran perusahaan 
berpengaruh pada Net Profit 
Margin suatu Bank? 

1.3 Batasan Masalah 
 Untuk mencari pemecahan 

masalah dalam penelitian diperlukan 
pembatasan masalah. Masalah yang 
akan dibahas dan dipecahkan dalam 
penelitian ini hanya berbatas pada 
apa saja pengaruh Rasio Kecukupan 
Modal/Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Loan to Deposit Ratio dan 
Ukuran Perusahaan Pada Net Profit 
Margin Bank yang terdaftar di Galeri 
Investasi BEI (tahun 2012-2015) 
Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi.  
 
1.4 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian pasti 
mempunyai tujuan penelitian agar 
setiap permasalahan yang akan 
dipecahkan sesuai dengan apa yang 
ingin dicapai. Sesuai dengan 
rumusan masalah yang telah 
dikemukakan diatas maka tujuaan 
penelitian ini adalah :  
a. Untuk mengetahui pengaruh 

Rasio Kecukupan Modal/Capital 
Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
NPM Bank.  

b.  Untuk mengetahui apakah Loan 
to Deposit Ratio berpengaruh 
pada NPM Bank. 

c. Untuk mengetahui Ukuran 
Perusahaan juga berpengaruh 
terhadap NPM Bank. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 Damayanti (2012), Analisis 
Pengaruh Ukuran (Size), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), 
Pertumbuhan Deposit, Loan To 
Deposit Ratio (LDR) Terhadap 
Profitablitas Perbankan Go Public Di 
Indonesia. Teknis analisis yang 
digunakan adalah multiple 
regression analisis dengan hasil 
penelitian adalah Ukuran (Size) 
perbankan berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas, Capital 
Adequacy Ratio (CAR) perbankan 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas, Pertumbuhan Deposito 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas, Loan To 
Deposit ratio (LDR) perbankan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas perbankan. 
 Miyanti (2012), Pengaruh 
Tingkat Perputaran Kas, Loan to 
Deposit Ratio, Tingkat Pertumbuhan 
Jumlah Nasabah, Spread 
Management  dan Ukuran 
Perusahaan Pada Profitabilitas 
Koperasi Simpan Pinjam. Teknis 
analisis yang digunakan adalah 
purposive sampling. Pengujian 
dilakukan dengan uji asumsi klasik 
dilanjutkan dengan uji regresi linier 
berganda. Hasil penelitian adalah 
tingkat perputaran kas, tingkat 
pertumbuhan jumlah nasabah, 
ukuran perusahaan dan spread 
management berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas. LDR tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan 
teradap profitabilitas.  
 Prasanjaya dan Ramantha 
(2013), Analisis Pengaruh Rasio 
CAR, BOPO, LDR, dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Profitabilitas 
Bank yang Terdaftar di BEI. Teknis 
analisisnya yaitu regresi linier 
berganda. Hasil Penelitian ini adalah 
hasil  uji  F,  memperlihatkan  hasil  
CAR,  BOPO,  LDR  dan  Ukuran 

Perusahaan berpengaruh  signifikan  
secara simultan terhadap 
Profitabilitas Perbankan yang 
memperjual belikan sahamnya di 
BEI. Hasil  uji  t, memperlihatkan  
hasil BOPO dan LDR  berpengaruh  
signifikan  terhadap Profitabilitas  
Perbankan  yang  memperjual  
belikan  sahamnya  di  BEI. Hasil  uji 
t,  memperlihatkan  hasil CAR dan 
Ukuran  Perusahaan  tidak  
berpengaruh signifikan  terhadap  
Profitabilitas  Perbankan  yang  
memperjual  belikan sahamnya di 
BEI. 
 Negara dan Sujana (2014), 
Pengaruh Capital Adequacy Ratio, 
Penyaluran Kredit dan Non 
Performing Loan Pada Profitabilitas. 
Teknis analisis penelitian ini regresi 
linear berganda dengan hasil 
penelitian ini adalah Capital 
Adequacy Ratio (CAR) tidak 
berpengaruh terhadap profitabilitas, 
penyaluran  kredit  berpengaruh  
positif  terhadap  profitabilitas. Non 
Performing Loan (NPL) tidak 
berpengaruh  terhadap  profitabilitas. 
Non Performing  Loan  (NPL)  
berpengaruh  negatif  terhadap  
hubungan  antara Capital Adequacy  
Ratio  (CAR)  dengan  profitabilitas. 
Non  Performing  Loan  (NPL) 
berpengaruh  positif  terhadap  
hubungan  antara  penyaluran  kredit  
dengan profitabilitas. 
2.2  Landasan Teori 
a. Pengertian Bank 

Ismail (2010:12), bank 
secara sederhana dapat diartikan 
sebagai lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya adalah 
menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat serta 
memberikan jasa bank lainnya. 
Semua sektor industri, 
perdagangan, pertanian, 
perkebunan, jasa, perumahan, 
dan lainnya sangat membutuhkan 
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bank sebagai mitra dalam 
menggembangkan usahanya. 
Menurut Undang-Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 1998 tentang 
perbankan, yang dimaksud 
dengan bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya 
ke masyarakat dalam bentuk 
kredit dan/atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. 

Kasmir (2012), kegiatan 
menghimpun dan menyalurkan 
dana merupakan kegiatan pokok 
perbankan. Menghimpun dana 
adalah mengumpulkan atau 
mencari dana (uang) dengan cara 
membeli dari masyarakat luas 
dalam bentuk simpanan giro, 
tabungan dan deposito. Kegiatan 
menghimpun dana ini sering 
disebut dengan istilang Funding. 

b. Jenis – Jenis Bank 
Keberadaan perbankan di 

Indonesia saat ini dengan 
sebelum dikeluarkannya  
Undang-undang perbankan 
Nomor 10 Tahun 1998 terdapat 
beberapa perbedaan. Perbedaan 
tersebut terlihat dari fungsi dan 
kepemilikannya. 

Dilihat dari fungsinya, 
menurut Undang-undang Pokok 
Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 
jenis-jenis bank terbagi atas Bank 
Umum, Bank Pembangunan, 
Bank Tabungan, Bank Pasar, 
Bank Desa, Lumbung Desa. 
Namun setelah setelah 
dikeluarkannya Undang-undang 
RI Nomor 10 Tahun 1998 maka 
jenis Bank Terbagi atas Bank 
Umum dan Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR). (Kasmir, 2012). 

c. Laporan Keuangan Bank 
Setiap perusahaan, baik 

bank maupun non bank pada 

suatu waktu (periode tertentu) 
akan melaporkan kegiatan 
keuangannya. Informasi tentang 
proses keuangan perusahaan, 
kinerja perusahaan, aliran kas 
dan informasi lainnya yang 
berkaitan dengan laporan 
keuangan dapat diperoleh dari 
laporan keuangan perusahaan. 
Laporan keuangan ini bertujuan 
untuk memberikan informasi 
keuangan yang berkepentingan 
terhadap laporan keuangan 
tersebut.   

Laporan keuangan bank 
menunjukkan kondisi keuangan 
bank secara keseluruhan. Dari 
laporan ini akan terbaca 
bagaimana kondisi bank yang 
sesungguhnya, termasuk 
kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki. Laporan ini jga 
menunjukkan kinerja manajemen 
bank selama periode tertentu. 
Keuntungan dengan membaca 
laporan ini pihak manajemen 
dapat memperbaiki kelemahan 
yang ada serta mempertahankan 
kekuatan yang dimiliki. 

d. Net Profit Margin 
Profitabilitas merupakan hal 

yang sangat penting dan 
diperlukan, hal ini bertujuan untuk 
menjamin apakah keuntungan 
yang ditargetkan oleh perusahaan 
dalam beberapa periode telah 
tercapai atau tidak. Salah satu 
rasio profitabilitas adalah Net 
Profit Margin (NPM). 

NPM digunakan sebagai 
proksi dari aspek manajemen 
dengan alasan bahwa seluruh 
kegiatan manajemen bank akan 
memepengaruhi dan bermuara 
pada perolehan laba bank 
tersebut. NPM merupakan 
perbandingan antara laba bersih 
dengan pendapatan 
operasionalnya. Laba bersih 
adalah laba yang diperoleh bank 
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setelah dikurangi pajak 
penghasilan, sedangkan 
pendapatan operasional adalah 
pendapatan operasi bank 
ditambah pendapatan bunganya. 
Semakin besar angka NPM 
semakin bagus kinerja bank (Fitri 
dan Dody, 2007). 

e. Capital Adequcy Ratio (CAR) 
Bank Indonesia sebagai 

otoritas perbankan menentukan 
modal minimum yang harus 
dimiliki oleh suatu bank dengan 
tetap mengacu pada standar 
Bank for International Settlement 
(BIS) untuk menjaga kepercayaan 
masyarakat pada perbankan. 
Sesuai dengan Surat Edaran BI 
Nomor 10/39/DPM tanggal 14 
November 2008 Rasio Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum 
(CAR) paling kurang ialah 8%.  

Aset berupa modal adalah 
hal yang penting dalam 
perkembangan suatu kinerja 
perbankan dan dapat 
meminimalkan kerugian yang 
mungkin terjadi sewaktu-waktu. 
Rasio Kewajiban Pemenuhan 
Modal Minimum atau disebut juga 
dengan Capital Adequacy Ratio 
(CAR) digunakan untuk mengukur 
kecukupan modal yang dimiliki 
bank. 

f.  Loan To Deposit Ratio (LDR) 
Loan to Deposit Ratio 

(LDR) merupakan faktor penting 
dalam kelancaran suatu 
perusahaan terutama pada 
perusahaan perbankan. 
Perusahaan perbankan sangat 
memperhatikan masalah likuiditas 
karena merupakan dasar 
kepercayaan masyarakat 
terhadap kekayaan dan 
kelancaran serta kemampuan 
suatu bank. Kelancaran tersebut 
dapat dilihat dari cara 
pembayaran bank dalam 
melayani nasabah. 

Sebagian besar praktisi 
perbankan menyepakati untuk 
batas aman LDR dalam suatu 
bank adalah 80%. Namun 
pemerintah memberlakukan batas 
maksimum rasio LDR adalah 
110%. Besarnya rasio ini secara 
sistematis merumuskan antara 
total kredit yang diberikan 
terhadap total dana pihak ketiga 
dikali 100%. Kredit yang diberikan 
adalah sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Bank Indonesia 
mengenai penilaian kualitas asset 
Bank umum. Sedangkan dana 
pihak ketiga mencakup giro, 
tabungan, dan deposito (tidak 
termasuk antar bank). 

g. Ukuran Perusahaan 
Di luar rasio keuangan 

diatas terdapat juga variabel yang 
dapat mempengaruhi profitabilitas 
perusahaan, yaitu ukuran 
perusahaan, ukuran perusahaan 
dalam hal ini dilihat dari berapa 
besar total atau nilai aktivanya 
seperti penjualan atau kapitalisasi 
pasar. 

Karena aktiva adalah 
komponen penting dalam 
perusahaan. Bank yang lebih 
besar ukuran assetnya lebih 
menguntungkan daripada bank 
yang assetnya kecil karena 
ukuran bank yang lebih besar 
memiliki tingkat efisiensi yang 
lebih tinggi. 

Bank yang lebih besar 
ukuran asetnya lebih 
menguntungkan dari pada bank 
yang ukuran asetnya kecil karena 
bank yang memiliki ukuran aset 
lebih besar mempunyai tingkat 
efisiensi yang lebih efisien. 
Ukuran perusahaan dalam 
penelitian ini diukur menggunakan 
logaritma natural total asset. 

2.3 Hipotesis Penelitian 
H1 : Rasio Kecukupan Modal/Capital 
Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh 
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signifikan terhadap Net Profit Margin 
Bank. 
H2  : Loan to Deposit Ratio 
berpengaruh signifikan pada NPM 
Bank. 

H3 : Ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
NPM Bank. 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan 

melalui data yang terdaftar di Galeri 
Investasi Bursa Efek Indonesia 
Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi yang beralamat di Jl. 
Adi Sucipto No.26 Banyuwangi, 
periode 2012-2015. 

 
3.2 Populasi dan Sampel 

Untuk populasi dalam 
penelitian ini yaitu seluruh 
perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2015 dan terdapat 46 
perusahaan. 

Untuk pengambilan sampel 
penelitian menggunakan purposive 
sampling dan melalui kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan, dengan tujuan 
untuk mendapatkan sampel yang 
respresentative sesuai dengan 
kriteria. Kriteria tersebut meliputi : 
a. Perusahaan-perusahaan 

perbankan yang 
mempublikasikan laporan 
keuangannya di bursa efek 
indonesia selama tahun 2012-
2015. 

b. Perusahaan-perusahaan 
perbankan yang memiliki data-
data yang diperlukan dalam 
variabel-variabel penelitian. 

Dari 46 perusahaan yang 
terdaftar di BEI selama periode 
2012-2015 terdapat 22 perusahaan 
yang tidak memenuhi kriteria dalam 
penelitian ini. Sehingga jumlah 
sampel yang sesuai dengan kriteria 

yaitu 24 perusahaan selama periode 
tersebut. 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
a. Sumber Data 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif. Sumber data 
dalam penilitian ini diperoleh dari 
data keuangan perusahaan yang 
mempublikasikan laporan 
keuangannya di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2015. 
Laporan keuangan publikasi bank 
berdasarkan Laporan Tahunan 
Bank Umum (LBU) yang 
disampaikan Bank kepada Bank 
Indonesia yang kemudian diolah 
oleh peneliti. Serta dari situs 
internet resmi seperti 
www.idx.co.id. Data juga 
diperoleh dari peneliti 
sebelumnya, jurnal, dan 
dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian. 

b. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder karena 
diperoleh melalui media seperti 
jurnal, internet, dan dokumen lain 
yang berkaitan dengan judul 
penelitian. Data ini juga diperoleh 
dari studi pustaka dan diolah 
kembali oleh pihak lain. 

3.4 Identifikasi dan Definisi 
Operasional Variabel 

Variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah  Net Profit Margin 

NPM = 
Laba Bersih

Pendapatan Operasional
x 100% 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah CAR, LDR, dan Ukuran 
PerusahaanCAR = 

Modal (Modal Inti+Modal Pelengkap)

Aktiva Tertibang Menurut Risiko (ATMR)
x 100% 

LDR = 
Total Kredit yang diberikan

Total dana pihak ketiga
 

http://www.idx.co.id/
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Ukuran Perusahaan =  Ln Total Aktiva 

3.5 Teknis Analisis Data 
a) Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif disajikan 
untuk memberikan gambaran 
secara umum mengenai 
deskripsi data yang diperoleh di 
lapangan seperti data terendah, 
data tertinggi, rata-rata dan 
standar deviasi. 
b) Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah 
pengujian untuk melihat apakah 
masing-masing variabel dalam 
penelitian berdistribusi secara 
normal atau mendekati normal.  

Santoso (2014), alat uji ini 
digunakan untuk mengetahui 
apakah dalam sebuah model 
regresi, nilai residu dari regresi 
mempunyai distribusi yang 
normal. Untuk melihat apakah 
model regresi bedistribusi normal 
atau tidak, dapat kita lihat 
dengan membandingkan hasil 
Kolmogorov-Smirnov Test 
terhadap taraf signifikan yakni > 
0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa data tersebut memenuhi 
syarat normalitas.  
c) Asumsi Klasik 
Ada tiga tahapan dalam 
pengujian asumsi klasik ini, yaitu:    
1) Uji Multikolinearitas 

Santoso (2014), 
pengujian ini digunakan 
untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya korelasi antar 
variabel bebas dan nilai 
variance inflation factor (VIF). 
Uji multikolinearitas dilihat 
apabila besarnya nilai 
tolerance value > 0,10 dan 
VIF <10 maka data penelitian 
dikatakan tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. Jika terjadi 
korelasi, maka dinamakan 
problem Multikolinearitas 

(multiko). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel 
independen. 

2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas 

ini bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian 
dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan 
yang lain. 

Rara dan Luh (2016), 
Hasil yang baik adalah bila 
suatu model regresi tidak 
memiliki gejala 
heterokedastisitas. Uji 
Gletser dilakukan untuk 
mendeteksi apakah terdapat 
gejala heterokedastisitas 
pada penelitian dengan 
membandingkan nilai 
signifikan > 0,05, jika nilai 
signifikan yang diperoleh > 
0,05 maka model regresi 
tidak memiliki gejala 
heterokedastisitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Pada pembahasan ini 
akan dilakukan uji 
autokorelasi dengan Uji 
Durbin-Watson. Uji DW 
digunakan untuk autokorelasi 
tingkat satu (first order 
autocorrelation) dan 
mensyaratkan adanya 
intercept (konstanta) dalam 
model regresi dan tidak ada 
variabel lagi diantara variabel 
bebas. 

Nilai Durbin-Watson 
dapat diketahui langsung 
melalui output pengolahan 
data pada SPSS yang 
terdapat pada tabel Model 
Summary. Kriteria pengujian 
dengan membandingkan nilai 
D-W dengan nilai dari tabel 
Durbin-Watson adalah 
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apabila Du < DW < 4-du 
(Ghozali, 2011). 

d) Uji Hipotesis 
Terdapat tiga tahapan dalam uji 

hipotesis, yaitu : 
1) Uji Regresi Linier Berganda 

Uji Regresi Linier 
Berganda digunakan untuk 
mengetahui pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Loan 
to Deposit Ratio (LDR) dan 
ukuran perusahaan pada 
profitabilitas bank di Bursa 
Efek Indonesia. Model 
persamaan regresi dalam 
penelitian ini adalah: 

 
 

Keterangan: 
Y : Net Profit Margin 
a : Konstanta 
β : Koefisien regresi 
X1 : CAR 
X2 : LDR 
X3 : Ukuran Perusahaan 
e : Eror 

2) Uji Statistik F 
Uji statistik ini dilakukan 

untuk menguji parameter 
secara simultan atau 
serempak. Apabila Fhitung > 
Ftabel atau signifikansi < α  
(0,05), maka menunjukkan 
terdapat hubungan secara 
serempak antara variable 
bebas dengan variable 
terikatnya (Ftabel diperoleh 
dari perhitungan derajat 
bebas, df = n-k-1). 

Jika signifikasi F < 0,05, 
maka model regresi adalah 
layak untuk penelitian. Jika 
signifikasi F > 0,05, maka 
model regresi adalah tidak 
layak untuk peneitian. 

3) Uji Statistik t 
Uji statistik t dilakukan 

untuk mengetahui 
perbandingan antara t-hitung 
dengan t-tabel sehingga 

dapat ditarik kesimpulan 
apakah variabel X 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Y. 

Jika berdasarkan nilai t 
hitung > t tabel maka variabel 
bebas berpengaruh terhadap 
variabel terikat. Namun jika 
nilai t hitung < t tabel maka 
variabel bebas tidak 
berpengaruh terhadap 
variabel terikat. 

Berdasarkan nilai 
signifikansi hasil output 
SPSS Jika nilai Sig. < 0,05 
maka variabel bebas 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat. Jika 
nilai Sig. > 0,05 maka 
variabel bebas tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel terikat. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Statistik Deskriptif 
Hasil nilai minimum Net 

Profit Margin (NPM) adalah 
sebesar -4.5692 dan nilai 
maximum NPM adalah 32.9806. 
Nilai rata-rata dari NPM sebesar 
13.2106 dengan standar deviasi 
sebesar 7.60473.  

Statistik deskriptif nilai 
minimum Capital Adequacy Ratio 
(CAR) adalah sebesar 8.0218 
dan nilai maximumnya 87.4874 
sedangkan nilai rata-rata CAR 
sebesar 18.5548 serta standar 
deviasi sebesar 9.50411. 
Variabel  Loan to Deposit Ratio 
(LDR) dalam statistik deskriptif 
menunjukkan nilai minimum LDR 
sebesar 55.9466 dengan nilai 
maksimumnya sebesar 
144.7144. Rata-rata nilai LDR 
adalah sebesar  88.4480 dengan 
nilai standar deviasi sebesar 
16.13056. Statistik deskriptif nilai 
minimum dan maksimum 
variabel Ukuran Perusahaan 

Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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adalah sebesar 27.8278 dan 
34.4445. Nilai rata-rata Ukuran 
Perusahaan sebesar 31.3543 
dengan standar deviasi sebesar 
1.66733. 

2) Uji Normalitas  
Data terdistribusi normal. 

Hal ini dtunjukkan dengan nilai 
Asymp.Sig (2-tailed) > 5% yaitu 
5,5% atau 0,055. Nilai signifikasi 
Asymp.Sig (2-tailed) yang 
didapat ini melebihi 0.05, hal ini 
berarti bahwa data residual telah 
terdistribusi secara normal. 

3) Uji Multikolinearitas 
Semua variabel 

independen yang digunakan 
dalam model regresi tidak 
mengalami gejala 
multikolinearitas. Hal ini dapat 
ditunjukkan dari nilai tolerance > 
0,1 untuk CAR, LDR, dan SIZE 
serta nilai VIF untuk semua 
variabel < 10. 

4) Uji Heteroskedastisitas 
Diperoleh nilai signifikasi 

masing-masing variabel bebas 
CAR sebesar 0,087 LDR 
sebesar 0,798 dan SIZE sebesar 
0,099 dengan demikian secara 
keseluruhan variabel memliki 
nilai signifikan > 0,05. Sehingga 
data penelitian dapat 
disimpulkan terbebas dari 
heteroskedastisitas.  

5) Uji Autokolerasi 
Nilai DW sebesar 1,880, 

sedangkan Du yang diperoleh 
dari tabel Durbin Watson 
sebesar 1,732. Berdasarkan nilai 
tersebut, maka nilai (4 – Du) = (4 
– 1,732) = 2,268, sehingga 
kriteria dinyatakan tidak terdapat 
autokorelasi apabila nilai Dw 
antara 1,732 sampai dengan 
2,268. Berdasarkan tabel  4.6 di 
atas memuat nilai Dw sebesar 
1,880 dengan demikian maka 
model regresi tidak terganggu 
oleh adanya autokorelasi. 

6) Analisis Regresi Linier Berganda 
Dari persamaan regresi 

linear berganda diatas, maka 
didapatkan model persamaan 
regresi akhir sebagai berikut: 

Y = -67,750 + 0,014 X1 – 0,030 X2 + 
2,659 X3 + e 

Persamaan regresi diatas, dapat 
diartikan sebagai berikut: 
a) Koefisien regresi untuk 

konstanta sebesar -67,750 
bernilai negatif, hal ini dapat 
disebabkan rentang antara 
variabel X dengan Y terlalu 
berbeda atau jauh, sehingga 
konstanta bernilai negatif (-) 
dapat diabaikan.   

b) Koefisien regresi Capital 
Adequacy Ratio sebesar 
0,014 bernilai positif dapat 
diartikan bahwa apabila CAR 
meningkat sebesar 1%, maka 
meningkatkan Net Profit 
Margin sebesar 0,014%.  

c) Koefisien regresi Loan to 
Deposit Ratio sebesar -0,030  
bernilai negatif dapat diartikan 
bahwa apabila LDR  menurun 
sebesar 1%, maka 
meningkatkan Net Profit 
Margin sebesar 0,030%.  

d) Koefisien regresi Ukuran 
Perusahaan sebesar 2,659 
bernilai positif dapat diartikan 
bahwa apabila Ukuran 
Perusahaan meningkat 
sebesar 1%, maka 
meningkatkan Net Profit 
Margin sebesar 2,659%.  

7) Uji F 
Nilai F hitung sebesar 

14,667 lebih besar dari F tabel 
sebesar 2,70 dengan nilai 
signifikasi 0,000 jauh lebih kecil 
dari 0,05 atau 5%, maka model 
regresi variabel independen 
(CAR, LDR dan ukuran 
perusahaan) secara simultan 
atau bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan 
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terhadap variabel dependen 
(NPM). Dengan demikian model 
regresi dalam penelitian ini 
adalah layak digunakan dalam 
penelitian. 

8) Uji  T 
a) Uji Hipotesis antara Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 
terhadap Profitabilitas (NPM).  

Perhitungan dengan 
SPSS diperoleh nilai t hitung 
untuk CAR adalah 0,195, 
sedangkan melalui level of 
significance (taraf signifikasi) 
sebesar 5% dan df = n-k-1 
yang berarti df = 96-3-1 
sebesar 92 diperoleh nilai t 
tabel sebesar 1,986 sehingga 
nilai t hitung = 0,195 <  nilai t 
tabel = 1,986. Adapun bila 
dilihat dari hasil signifikasi 
sebesar 0,846 yang lebih 
besar dari 0,05 hal ini 
menunjukkan bahwa secara 
parsial tidak terdapat 
pengaruh signifikan variabel 
CAR terhadap variabel 
dependen NPM.  

b) Uji Hipotesis antara Loan to 
Deposit Ratio (LDR) 
terhadap Profitabilitas (NPM).  

Perhitungan dengan 
SPSS diperoleh nilai t hitung 
untuk LDR adalah -0,717, 
sedangkan melalui level of 
significance (taraf signifikasi) 
sebesar 5% dan df sebesar = 
92 diperoleh nilai t tabel 
sebesar 1,986 sehingga nilai 
t hitung = -0,717 <  nilai t 
tabel = 1,986. Adapun bila 
dilihat dari hasil signifikasi 
sebesar 0,475 yang lebih 
besar dari 0,05 hal ini 
menunjukkan bahwa variabel 
LDR secara parsial tidak 
memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
NPM. 

c) Uji Hipotesis antara Ukuran  
terhadap Profitabilitas (NPM). 

Perhitungan dengan 
SPSS diperoleh nilai t hitung 
untuk Ukuran Perusahaan 
adalah 6,454, sedangkan 
melalui level of significance 
(taraf signifikasi) sebesar 5% 
dan df sebesar = 92 
diperoleh nilai t tabel sebesar 
1,986 sehingga nilai t hitung 
= 6,454 >  nilai t tabel = 
1,986. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh 
antara variabel Ukuran 
Perusahaan terhadap 
variabel dependen. Adapun 
bila dilihat dari hasil 
signifikasi sebesar 0,000 
yang lebih kecil dari 0,05 
juga menunjukkan bahwa 
variabel independen Ukuran 
Perusahaan secara parsial 
memiliki pengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
NPM. 

9) Koefisien Determinasi (Adjusted 
R Square) 

Nilai koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) dari 
pengujian regresi adalah sebesar 
0,301 atau 30,1% artinya dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
independen CAR, LDR, dan 
Ukuran Perusahaan dapat 
menjelaskan sebesar 30,1% 
terhadap variabel dependen 
(NPM), sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
diluar variabel yang diteliti. 

 
4.1  Pembahasan 

Berikut akan dibahas 
mengenai uji hipotesis penelitian 
berdasarkan hasil penelitian yang 
telah diuraikan diatas sebagai 
berikut: 
a. Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap 
Net Profit Margin (H1) 
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Dilihat dari hasil pengujian 
secara parsial (uji t) antara 
variabel CAR dengan variabel 
NPM menunjukkan t hitung 
sebesar 0,195 lebih kecil dari nilai 
t tabel 1,986 dengan nilai 
signifikasi 0,846 lebih besar dari 
0,05. Tingkat signifikasinya lebih 
besar dari 0,05 atau 5% maka 
dengan demikian dapat dikatakan 
CAR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap NPM atau H1 ditolak. 

b. Loan to Deposit Ratio 
berpengaruh signifikan terhadap 
Net Profit Margin (H2) 

Berdasarkan dari hasil 
pengujian secara parsial (uji t) 
antara variabel LDR dengan 
variabel NPM menunjukkan t 
hitung sebesar -0,717 lebih kecil 
dari nilai t tabel 1,986 dengan nilai 
signifikasi 0,475 lebih besar dari 
0,05. Karena tingkat signifikasi 
yang lebih dari 0,05 atau 5% 
maka dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa LDR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
NPM atau H2 ditolak. 

c. Ukuran Perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap Net Profit 
Margin 

Berdasarkan dari hasil 
pengujian secara parsial (uji t) 
antara variabel Ukuran 
Perusahaan dengan variabel 
NPM menunjukkan t hitung 
sebesar 6,454 lebih besar dari 
nilai t tabel 1,986 dengan nilai 
signifikasi lebih kecil dari 0,05 
atau 5% yaitu 0,000. Dengan 
demikian dapat disimpulkan 
bahwa Ukuran Perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
NPM atau H3 diterima. 

5.    KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
a.  CAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap NPM, hal ini karenakan 
mayoritas Bank cenderung 
menginvestasikan dananya 

dengan hati-hati dan lebih 
menekankan pada survival bank 
dengan mengikuti perkembangan 
kebutuhan nasabahnya. Hal ini 
juga di dukung oleh Prasanjaya 
dan Ramantha (2013), yang 
menyatakan bahwa CAR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. 

b. LDR tidak berpengaruh signifikan 
terhadap NPM hal ini dikarenakan 
semakin rendah rasio LDR 
menunjukan kurangnya efektifitas 
bank dalam menyalurkan kredit di 
bandingkan dengan dana pihak 
ke-3 yang dihimpun bank. 
Sehingga profitabilitas semakin 
berkurang karena timbulnya biaya 
kewajiban yang harus dibayarkan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Miyanti 
(2012), menyatakan bahwa LDR 
tidak berpengaruh signifikan 
terhadap profitabilitas.  

c. Terdapat pengaruh signifikan 
ukuran perusahan terhadap NPM 
Bank, Hal ini dikarenakan 
semakin besar suatu ukuran 
perusahaan dapat dilihat dari 
asset yang dimiliki, karena aset 
menggambarkan tersedianya 
sumber daya untuk kegiatan 
perusahaan dimana kegiatan 
tersebut cenderung dilakukan 
untuk memperoleh laba. Hal ini 
didukung oleh Damayanti (2012), 
dalam penelitiannya menyatakan 
bahwa Ukuran Perusahaan 
berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas.  

 
5.2  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian 
diatas penulis berharap peneliti 
selanjutnya mampu memberikan 
penelitian yang lebih bervariasi. 
Tidak berpaku pada penelitian yang 
sama, menciptakan penelitian yang 
berbeda dari peneliti terdahulu 
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khususnya dalam bidang laporan 
keuangan perbankan. 
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