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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) 

yang mempengaruhi Profitabilitas pada PT. Bank Mega Tbk. Dalam pengujian ini 

pengambilan sampel dengan teknik time series, jenis data dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang didapat 

dari data akhir keuangan setiap tahun pada PT. Bank Mega Tbk. Metode analisis 

data yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji statistic deskriptif, analisis regresi 

berganda, uji t, uji F dan uji Koefisiensi Determinasi (R
2
).  

Dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Net Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Hasil 

analisis uji F diketahui bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Net 

Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil analisis koefisien determinasi 

(R
2
) diperoleh Adjusted R square (R

2
) sebesar 0,851, hal ini menunjukkan bahwa 

Profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 

Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) adalah sebesar 85,1%, 

sedangkan sisanya 14,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang 

diteliti.  

Kata Kunci : Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net 

Interest Margin (NIM) 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the effect of the Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) which 

influence to profitability. Bank Mega Tbk. In this test sampling techniques of time 

series, data types and sources of data used in this study by using secondary data 

obtained from the data end of each financial year at PT. Bank Mega Tbk. Data 

analysis methods used were normality test, autocorrelation, heteroscedasticity test, 

multicollinearity test, test descriptive statistics, regression analysis, t test, F test and 

Coefficient of determination(R
2
). 

By using the t test showed that the variables of the Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net-performing loans (NPL), Net Interest Margin (NIM) jointly significant 

effect on profitability (ROA). The results of the F test analysis found that the variable 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Net-performing loans (NPL), Net Interest Margin 

(NIM) jointly significant effect on profitability. The results of the analysis of the 

coefficient of determination (R
2
) obtained Adjusted R square (R

2
) of 0.851, this 

shows that the profitability can be explained by the variable Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) was at 85 , 1%, 

while the remaining 14.9% is influenced by other factors beyond the variables 

studied. 

Keywords: Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Net 

Interest Margin (NIM) 



A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Mengingat pentngnya lembaga perbankan dalam suatu perekonomian, 

maka dapatdiperlukan penilaian kinerja perbankan. Kinerja keuangan bank 

merupakan salah satu kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu 

yang mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. 

Penilaian terhadap suatu kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan 

melakukan suatu analisis laporan keuangan. Salah satu faktor yang penting 

bagi perbankan agar bias melihat bagaimana bank tersebut dalam melakukan 

kinerjanya apakah sudah baik ataupun belum baik.  

Tingkat kinerja profitabilitas pada suatu perusahaan dapat dilihat dan 

dapat diukur dengan melalui laporan keuangan dengan cara yang tepat untuk 

menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Analisis 

rasio keuangan adalah suatu alat yang penting untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan kondisi ekaungan perusahaan serta hasil yang akan 

ditetapkan. Analisis rasio keuangan dapat membantu perilaku-perilaku bisnis, 

baik itu dari pemerintah dan para pemakai laporan keuangn lainnya dalam 

menilai kondisi perusahaan yag tidak terkecuali perusahaan perbankan. 

Laporan keuangn pada suatu bank itu sendiri bertujuan untuk 

memberikan informasi keuangan kepada pemilik, manajemen, maupun pihak-

pihak yang berkaitan terhadap laporan tersebut. Laporan keuangan pada bank 

menunjukkan kondisi bank secara keseluruhan. 



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya 

faktor internak dan faktor eksternal. Faktor internal pada suatu bank dapat 

diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangannya, Karena dalam 

menganalisis laporan keuangan akan mudah jika menghitung rasio-rasio 

keuangan pada suatu perusahaan. Sedangkan faktor eksternal dilihat dari segi 

indikator inflasi. Tingkat inflasi yang rendah mengindikasikan bahwa harga 

tidak melonjak tinggi sehingga daya beli masyaratakat meningkat. Kenaikan 

daya beli akan mengakibatkan kenaikan laba pada suatu perusahaan, akibat 

dari bertambahnya permintaan dan akan lebih baik untuk mengembangkan 

usaha ataupun bisnisnya dengan melakukan pinjaman ataupun kredit yang 

dapat meningkatkan profitabilitas pada suatu bank. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Bank 

Menurut (Kasmir, 2002) secara sederhana bank diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Menurut (Siamat, 2005) bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

usaha pokoknua memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. 

 

 

 



2. Tugas dan Fungsi Bank 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang tugasnya adalah memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan 

pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.  

Sedangkan jenis-jenis bank dapat dilihat dari segi fungsinya, dari segi 

kepemilikannya, dari segi status, dan dari segi menentukan harga. 

3. Laporan keuangan bank 

Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang mengenai 

suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan. Tujuan pembuatan laporan suatu 

bank adalah memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban 

dan jenis-jenis kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

4. Kinerja keuangan bank 

 Menurut Berrlian (2003) kinerja keuangan adalah suatu perusahaan 

yang dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan 

potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja 

keuangan yang harus diperlukan adalah untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan dan 

untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada bank 

 Kinerja pada suatu bank dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan bias dilakukan 



dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio tersebut dapat 

membuat seorang manajer keuangan pada suatu perusahaan dan pihak 

berkepentingan untuk menganalisis kondisi keuangan baik buruknya suatu 

keuangan perusahaan. 

6. Pengertian Profitabilitas bank 

 Menurut (Hadad, 2003) profitabilitas sebagai dasar dari adanya 

keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang 

dihasilkan pada suatu bank. 

 Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang 

ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh pada suatu perusahaan. 

7. Hipotesis  

 Hipotesis (Sugiyono, 2009) adalah merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. 

C. METODOLOGI PENELITIAN  

1. Jenis data dan Sumber data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan 

laba rugi di PT. Bank Mega yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tujuh tahun yaitu pada tahun 2007-2013. 

 

 



 

2. Teknik pengumpulan data 

 Dalam memperoleh suatu data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mendownload laporan keuangan 

publikasi dari situs www.idx.co.id. Laporan keuangan publikasi bank 

sebagai dasar untuk menghitung variabel penelitian pada tahun 2007-2013. 

3. Definisi Operasional 

a. Return On Asset (ROA) 

Profitabilitas merupakan suatu aspek penting yang dapat dijadikam 

acuan oleh investor atau pemilik untuk menilai kinerja manajemen 

dalam mengelola pada suatu perusahaan. 

b. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 LDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakar dan modal 

sendiri yang digunakan. 

c. Non Performing Loan (NPL) 

NPL Menurut Dahlan Siamat (2004 : 174) adalah salah satu faktor 

penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang 

melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. NPL timbul karena 

tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada 

waktunya.  

4. Metode Analisis Data 

a. Uji asumsi klasik 

http://www.idx.co.id/


1) Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah variabel model regresi, variabel 

pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, 

kepuasaan pelanggan, nilai pelanggan. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). 

b. Analisis Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yaitu : 

Y = α + βX1+ βX2 + βX3 +  e 

c. Uji t 

Uji t bertujuan menguji pengaruh secara sendiri-sendiri, variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 



 

d. Uji F 

Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pegaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. 

e. Uji  Koefiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen. 

D. HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan aplikasi 

program spss 15.0 diperoleh kolomogrov-smirnov Z sebesar 0,408 dengan 

Asump.Sig sebesar 0,996 lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut 

memenuhi syarat untuk berdistribusi normal, maka model regresi dalam 

penelitian ini dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas.  

 Dari hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa tidak terjadi masalah 

penelitian ini. Dapat ditunjukkan dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 

dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Pada pengolahan dengan menggunakan 

metode D-W menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (D-W) adalah 1,995. 

Hal ini berarti nilai D-W diantraa 1,5 sampai dengan 2,5 berarti pengujian 

model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.  

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatterplot 

diatas, menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titiknya 



menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dalam peneitian 

ini tidak adanya heteroskedastisitas.  

Dengan menggunakan analisis regresi berganda bahwa variabel LDR 

memiliki nilai negarif yang artinya variabel lainnya konstanta maka setiap 

kenaikan satuan LDR makan mengalamai penurunan satuan dan sebaliknya. 

NPL memiliki nilai negarif yang artinya variabel lainnya konstanta maka 

setiap kenaikan satuan NPL makan mengalamai penurunan satuan dan 

sebaliknya. NIM memiliki nilai positif yang artinya variabel lainnya 

konstanta maka setiap kenaikan satuan NIM makan mengalamai kenaikan 

satuan dan sebaliknya. 

Uji Anova atau biasa disebut dengan uji F tes diperoleh F hitung sebesar 

12,420 dengan tingkat signifikan 0,034. Karena probabilitasnya 0,034 lebih 

kecil dari 0,05, maka variabel Net Performing Loan (NPL), Net Interest 

Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

SPSS for windows maka diperoleh Adjusted R square (R²) sebesar 0,851, hal 

ini menunjukkan bahwa NPL, NIM dan LDR adalah sebesar 85,1%, 

sedangkan sisanya di jelaskan 14,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar variabel yang diteliti.  

E. KESIMPULAN  



Dapat disimpulkan bahwa semua variabel Loan to Deposit Ratio, Net 

Performing Loan, Net Interest Margin berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). 

 

F. SARAN 

1. Bagi PT. Bank Mega Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

mempertahankan atau meningkatkan Non Permorfing Loan (NPL) karena 

dapat mempengaruhi Profitabilitas, namun diharapkan juga PT. Bank 

Mega Tbk. tetap mempertimbangan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) 

dan Net Interest Margin (NIM) bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya penelitian lebih diperdalam dan 

dikembangkan lagi sehingga dapat mengukur kemampuan yang lebih bak 

dari sebelumnya. Karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi profitabilitas. 
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