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ABSTRACT 
 

The research objective is to determine the effect of variable capital, assets, 
earnings, and liquidity of the banking performance partially; to determine the 
effect of variable capital, assets, earnings, and liquidity of the banking 
performance together. This research used the independent variable and dependent 
variable. The source data came from the Indonesian Capital Market Directory, 
JSX Monthly Statistics, Quarter JSX Statistics and Fax Book. The results of this 
research are: (1) the regression coefficient (CAR) which is negative and the other 
variables in the ceteris paribus condition indicates that there are negative effects 
of variable CAR by profit; (2) the regression coefficient (NPL) which is negative 
and the other variables in the ceteris paribus condition meant that there is a 
negative influence between the NPL with profit; (3) the regression coefficient 
(BOPO) which is positive and the other variables in the ceteris paribus condition 
meant that there is a positive influence among BOPO with profit; (4) the 
regression coefficient (NIM) which is positive and the other variables in the 
ceteris paribus condition meant that there were positive effects of NIM with profit; 
(5) the regression coefficient (LDR) which is positive and the other variables in 
the ceteris paribus condition meant that there were positive effects of LDR with 
profit; (6) the regression coefficient (GWM), which is positive and the other 
variables in the ceteris paribus condition meant that there is a positive influence 
on the reserve to the profit. 
 
Keywords: camel ratios, financial performance 

 

ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel capital, 
assets, earning, dan liquidity terhadap kinerja perbankan secara parsial; untuk 
mengetahui pengaruh variabel capital, assets, earning, dan liquidity terhadap 
kinerja perbankan secara bersama-sama. 

Penelitian ini menggunakan metode variable independent dan variable 
dependent. Sumber data berasal dari Indonesian Capital Market Directory, JSX 
Monthly Statistic, JSX Quarter Statistic dan Fax Book. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) nilai koefisien regresi (CAR) yang bernilai 
negatif dan variabel lain pada kondisi ceteris paribus menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh yang negatif antara variabel CAR dengan laba; (2) nilai 
koefisien regresi (NPL) yang bernilai negatif dan variabel lain pada kondisi ceteris 
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paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara NPL 
dengan laba; (3) nilai koefisien regresi (BOPO) yang bernilai positif dan variabel 
lain pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh 
yang positif antara BOPO dengan laba; (4) nilai koefisien regresi (NIM) yang 
bernilai positif dan variabel lain pada kondisi ceteris paribus memberikan makna 
bahwa terdapat pengaruh yang positif antara NIM dengan laba; (5) nilai koefisien 
regresi (LDR) yang bernilai positif dan variabel lain pada kondisi ceteris paribus 
memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang positif antara LDR dengan 
laba; (6) nilai koefisien regresi (GWM) yang bernilai positif dan variabel lain pada 
kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang positif 
antara GWM dengan laba. 

 
Kata kunci: rasio camel, kinerja keuangan. 

 

Pendahuluan 

Analisis laporan keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, baik 

pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi 

keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan. Untuk menilai 

kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu 

CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity).  

Aspek capital meliputi CAR, aspek assets meliputi NPL, aspek earning 

meliputi NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek liquidity meliputi LDR dan GWM. 

Empat dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, 

earning, liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. 

Kinerja keuangan perbankan tahun 2010 boleh jadi merupakan kinerja 

terbaik setelah krisis perbankan, dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan perbankan. Banyak perusahaan perbankan yang semula terpuruk 

dalam tahun 2010 telah menunjukkan perbaikan, yang ditandai dengan perbaikan 

pada non performing loans (NPL), capital adequeacy ratio (CAR), dan net 

interest margin (NIM). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: (1) apakah rasio keuangan capital, assets, earning, dan liquidity 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan secara parsial?;                
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(2) apakah rasio keuangan capital, assets, earning, dan liquidity mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan secara bersama-sama?. 

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah pada rasio keuangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio CAMEL, serta dalam penulisan 

ini tidak membahas mengenai faktor manajemen dan faktor yang bersifat teknis, 

sosial, ekonomi yang mendasari kinerja perbankan karena sulitnya mencari data 

yang relevan mengenai hal yang diteliti. 

Dalam penulisan ini terdapat tujuan dan manfaat penelitian (1) untuk 

mengetahui pengaruh variabel capital, assets, earning, dan liquidity terhadap 

kinerja perbankan secara parsial; dan (2) untuk mengetahui pengaruh variabel 

capital, assets, earning, dan liquidity terhadap kinerja perbankan secara bersama-

sama. 

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu 

bank pada suatu periode tertentu. Secara umum ada empat bentuk laporan 

keuangan yang pokok yang dihasilkan perusahaan yaitu laporan neraca, laporan 

laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas. Dari keempat laporan 

tersebut hanya 2 macam yang umum digunakan untuk analisis, yaitu laporan 

neraca, dan laporan laba rugi. Hal ini disebabkan laporan perubahan modal dan 

laporan aliran kas pada akhirnya akan diikhtisarkan pada laporan neraca dan 

laporan laba rugi. 

Tujuan penyusunan laporan keuangan suatu bank secara umum adalah 

sebagai berikut: (1) memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, 

kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu; (2) memberikan informasi 

tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu; (3) memberikan informasi tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank; 

(4) memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode. 
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Banyak pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang laporan keuangan oleh perusahaan. Masing-masing pihak 

mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Ada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan 

terhadap laporan keuangan, antara lain: masyarakat, pemilik perusahaan, 

pemerintah, perpajakan, karyawan, dan manajemen bank. 

Penilaian bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi 

yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia 

sebagai pengawas serta pembina bank-bank dapat memberikan arahan bagaimana 

bank tersebut harus dijalankan dengan baik atau bahkan dihentikan operasinya. 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatas kemudian dikenal 

dengan metode CAMEL. Karena telah dilakukan perhitungan tingkat kesehatan 

bank berdasarkan metode CAMEL selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan 

tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus, metode tersebut 

selanjutnya dikenal dengan istilah CAMEL Plus. Penilaian kesehatan bank 

meliputi 5 aspek yaitu: (1) capital, untuk rasio kecukupan modal; (2) assets, untuk 

rasio kualitas aktiva; (3) management, untuk menilai kualitas manajemen;                  

(4) earning, untuk rasio-rasio rentabilitas bank; (5) liquidity, untuk rasio-rasio 

likuiditas bank. 

 
Metode Penelitian 

Populasi yang digunakan sebagai sample frame penelitian ini adalah 

selururuh perusahaan perbankan yang terdaftar (listed) di BEJ. Seluruh bank 

JATENG tersebut merupakan obyek yang akan dipilih secara random untuk 

mewakilli populasi. Jumlah populasi bank JATENG go public tersebut meliputi 

seluruh bank JATENG yang listing di BEJ. 

Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak 

melanggar tiga asumsi klasik yang mendasari model regresi linier, ketiga asumsi 

tersebut adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995). Untuk mendeteksi terjadinya 
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autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji DW dengan melihat 

koefisien korelasi DW test (Algifari, 2000). 

Data yang digunakan adalah laporan keuangan selama lima tahun berturut-

turut, yaitu tahun 2001 sampai tahun 2005. Sedangkan sumber datanya berasal 

dari Indonesian Capital Market Directory, JSX Monthly Statistic, JSX Quarter 

Statistic dan Fax Book. 

Penulisan ini menggunakan model analisis koefisien regresi berganda 

berdasarkan pada model kuarat terkecil biasa OLS (Ordinary Least Square) untuk 

menganalisis pengaruh CAR, NPL, LDR, GWM, BOPO, dan NIM terhadap 

kinerja keuangan (Y) dalam hal ini pertumbuhan laba yang disusun dalam bentuk 

persamaan berikut : 

 

 

Pembahasan 

Populasi yang digunakan sebagai sample frame penelitian ini adalah 

selururuh perusahaan perbankan yang terdaftar (listed) di BEJ. Seluruh bank 

JATENG tersebut merupakan obyek yang akan dipilih secara random untuk 

mewakilli populasi. Jumlah populasi bank JATENG go public tersebut meliputi 

seluruh bank JATENG yang listing di BEJ.  

Nama-nama bank JATENG tersebut diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory yang diterbitkan oleh Institute for Economics and Financial 

Research. Sampel bank JATENG yang digunakan dalam penelitian meliputi 

seluruh bank JATENG go public di BEJ periode 2001-2005 dengan kriteria : 

Bank JATENG menerbitkan laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut, 

yaitu tahun 2001-2005; laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang 

berakhir 31 Desember dan telah diaudit, dan tidak memakai laporan keuangan per 

Maret 2001 karena laporan keuangan per Maret 2001 tidak diaudit dan bagian 

 

665544332211 xbxbxbxbxbxbαy   
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laba ruginya untuk tiga bulan. Hal ini untuk menghindari adanya pengaruh partial 

dalam perhitungan rasio keuangan. Jumlah keseluruhan bank JATENG yang 

terdaftar di BEJ sebanyak 26 bank JATENG sedangkan yang memenuhi kriteria 

di atas sebanyak 20 bank. 

Tabel 1 

Hasil Anilisis Statistik 

Coefficientsa

-3.898 .193 -20.173 .032

-6.576 .152 -1.105 -43.318 .015 .006 181.145

-.950 .020 -.477 -46.515 .014 .034 29.303

.954 .042 .332 22.713 .028 .017 59.417

1.474 .007 .957 199.834 .003 .157 6.384

3.749 .108 .189 34.596 .018 .121 8.271

4.153 .145 .230 28.665 .022 .056 17.920

(Constant)

ln_car

ln_npl

ln_bopo

ln_nim

ln_ldr

ln_gwm

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: ln_labaa. 

 

Dari hasil analisis statistik tabel di atas dapat dibuat rumusan fungsi 

regresi seperti terlihat berikut:  

Y = -3,898 + -6,576X1 + -0,950X2 + 0,954X3 + 1,474X4 + 3,749X5 + 4,153X6 
t-hitung        (-43,318)    (-46,515)    (22,713)   (199,834)   (34,596)   (28,665) 
Sig         (0,015)        (0,014)       (0,028)     (0,003)        (0,018)    (0,022)   

Konstanta memiliki nilai yang negatif, hal ini berarti bahwa jika nilai 

variabel CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR dan GWM di anggap tetap dan bernilai 

nol, maka laba akan mengalami penurunan.  

Nilai koefisien regresi X1 (CAR) yang bernilai negatif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif 

antara variabel CAR dengan laba jadi jika variabel CAR meningkat maka laba 

juga akan menurun.  

Nilai koefisien regresi X2 (NPL) yang bernilai negatif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang 

negatif antara NPL dengan laba, jadi jika variabel NPL meningkat maka laba akan 

mengalami penurunan.  
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Nilai koefisien regresi X3 (BOPO) yang bernilai positif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang 

positif antara BOPO dengan laba, jadi jika variabel BOPO meningkat maka laba 

juga akan mengalami peningkatan. 

Nilai koefisien regresi X4 (NIM) yang bernilai positif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang 

positif antara NIM dengan laba, jadi jika variabel NIM meningkat maka laba juga 

akan mengalami peningkatan. 

Nilai koefisien regresi X5 (LDR) yang bernilai positif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang 

positif antara LDR dengan laba, jadi jika variabel LDR meningkat maka laba juga 

akan mengalami peningkatan. 

Nilai koefisien regresi X6 (GWM) yang bernilai positif dan variabel lain 

pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang 

positif antara GWM dengan laba, jadi jika variabel GWM meningkat maka laba 

juga akan mengalami peningkatan. 

hasil uji-t pada variabel CAR (X1) menghasilkan t-hitung sebesar -43,318 

(t-hitung > t-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,015 (p < 0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel CAR mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap laba. Hasil dari pengujian ini berati mendukung H1. 

Tabel 2 

Hasil Uji-t  

 
Coefficientsa 

Variabel indenden thitung Nilai signifikansi  

CAR -43,318 0,015 

NPL -46,515 0.014 

BOPO 22,713 0.028 

NIM 199,834 0.003 

LDR 34,596 0,018 

GWM 28,665 0,022 

Sumber : data primer yang diolah, 2012 
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Berdasar tabel di atas, hasil uji-t pada variabel NPL (X2) menghasilkan t-

hitung sebesar -46,515 (t-hitung > t-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,014 (p 

< 0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NPL mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap laba. Hasil dari pengujian ini berati mendukung H2. 

Kemudian hasil uji-t pada variabel BOPO (X3) menghasilkan t-hitung sebesar 

22,713 (t-hitung > t-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,028 (p < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel BOPO mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap laba. Hasil dari pengujian ini berati mendukung H3.  

Selanjutnya hasil uji-t pada variabel NIM (X4) menghasilkan t-hitung 

sebesar 199,834 (t-hitung > t-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,003 (p < 

0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel NIM mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap laba. Hasil dari pengujian ini berati mendukung H4. Pada 

variabel LDR (X5) uji-t menghasilkan t-hitung sebesar 34,596 (t-hitung > t-tabel 

yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,018 (p < 0,05). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa variabel LDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba. Hasil 

dari pengujian ini berati mendukung H4.  

Hasil uji-t pada variabel GWM (X6) menghasilkan t-hitung sebesar 28,665 

(t-hitung > t-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,022 (p < 0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel GWM mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap laba. Hasil dari pengujian ini berarti mendukung H4 

 
Tabel 3 

Hasil Uji-F  
 

Model 

 

Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 20.053 6 0.342 46413.942 0.000 

 Residual 0.000 1 0.000   

 Total 20.053 7    
a Predictors: (Constant), NIM, CAR, NPL, BOPO, LDE, GWM 
b Dependent Variable: Laba 

Sumber : data primer yang diolah, 2012 
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Berdasar tabel di atas, hasil uji-F diperoleh F-hitung sebesar 46413.942 (F-

hitung > F-tabel yaitu 1,661) dan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO NIM, LDR dan GWM secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba. 

Pengujian ini dipergunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

independen (CAR, NPL, BOPO NIM, LDR dan GWM) secara bersama-sama 

terhadap kenaikan atau turunnya variabel dependen (laba).  

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui besarnya Adjusted R 

Square untuk besarnya pengaruh keempat variabel secara bersama-sama pada laba 

adalah 0,999, hal itu berarti bahwa 99,99 % laba dipengaruhi oleh CAR, NPL, 

BOPO NIM, LDR dan GWM. Sedangkan sisanya yaitu 1 – 0,999 = 0,01 atau 1,0 

% menunjukkan bahwa laba dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam persamaan regresi yang diuji dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa; (1) nilai 

koefisien regresi X1 (CAR) yang bernilai negatif dan variabel lain pada kondisi 

ceteris paribus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara 

variabel CAR dengan laba jadi jika variabel CAR meningkat maka laba juga akan 

menurun;  (2) nilai koefisien regresi X2 (NPL) yang bernilai negatif dan variabel 

lain pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh 

yang negatif antara NPL dengan laba, jadi jika variabel NPL meningkat maka laba 

akan mengalami penurunan; (3) nilai koefisien regresi X3 (BOPO) yang bernilai 

positif dan variabel lain pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa 

terdapat pengaruh yang positif antara BOPO dengan laba, jadi jika variabel BOPO 

meningkat maka laba juga akan mengalami peningkatan; (4) nilai koefisien 

regresi X4 (NIM) yang bernilai positif dan variabel lain pada kondisi ceteris 
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paribus memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang positif antara NIM 

dengan laba, jadi jika variabel NIM meningkat maka laba juga akan mengalami 

peningkatan; (5) nilai koefisien regresi X5 (LDR) yang bernilai positif dan 

variabel lain pada kondisi ceteris paribus memberikan makna bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara LDR dengan laba, jadi jika variabel LDR meningkat 

maka laba juga akan mengalami peningkatan; (6) nilai koefisien regresi X6 

(GWM) yang bernilai positif dan variabel lain pada kondisi ceteris paribus 

memberikan makna bahwa terdapat pengaruh yang positif antara GWM dengan 

laba, jadi jika variabel GWM meningkat maka laba juga akan mengalami 

peningkatan. 

 
Saran 

Penulisan ini banyak memberikan saran yaitu: (1) bila hendak 

meningkatkan laba maka pihak manajemen bank Jateng harus memperhitungkan 

Capital yang dimiliki, karena semakin tinggi capital justru menurunkan potensi 

keuntungan bank; (2) bila hendak meningkatkan laba maka pihak manajemen 

bank Jateng harus memperhitungkan Asset yang dimiliki, karena semakin tinggi 

Asset justru menurunkan potensi keuntungan bank; kemudian (3) bila hendak 

meningkatkan laba maka pihak manajemen bank Jateng harus memperhitungkan 

earning atau pendapatan yang diperoleh, karena semakin tinggi pendapatan akan 

meningkatkan potensi keuntungan bagi bank; dan (4) hendaknya peneliti yang 

akan datang dapat mengembangkan penelitian ini dengan sample dari semua bank 

yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta. 
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