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PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO,LOAN TO DEPOSIT RATIO,NET 
INTEREST MARGIN DAN BEBAN OPERASIONAL 

TERHADAP PROFITABILITAS 
(Studi Empiris pada Bank Swasta Nasional Di Indonesia Periode 2016-2017) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to 
Deposit Ratio, Net Interest Margindan Beban Operasional terhadap profitabilitas 
pada bank swasta nasional yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) tahun 2016-2017. 
Populasi berupa seluruh bank swasta nasional yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). 
Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, melibatkan 14 bank swasta 
nasional di Indonesia sebagai sampel. Teknik analisis  yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Capital Adequacy 
Ratioberpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Loan to Deposit 
Ratioberpengaruh terhadap Profitabilitas, (3) Net Interest Margin berpengaruh 
terhadap Profitabilitas, (4) Beban Operasional berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas, (5)Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Interest 
Margindan Beban Operasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
Profitabilitas. 
Kata kunci : Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margindan 

Beban Operasional 

Abstract 

This study aims to find the effect of Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, 
Net Interest Margin, and Operational Expenses on profitability of the national 
private banks registered at Bank Indonesia (BI) in 2016 to 2017 period. Return On 
Assets indicates the level of profitability of a company. The population is entire 
national private banks listed in Bank Indonesia (BI). This research is using purposive 
sampling technique, involving 14national private banks in Indonesia as samples. 
Analysis technique used  is multiple  regression  analysis.The result of this study 
shows that: Capital Adequacy Ratio have significant effect on profitability, Loan to 
Deposit Ratio have significant effect on profitability, Net Interest Margin have 
significant effect on profitability, Operational Expenses have significant effect on 
profitability. 
Keywords: Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin, 

Operational Expenses 

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak 

kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu yang 
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ditentukan(Lukman Dendawijaya, 2009:14). Bank berperan penting dalam 

mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari 

surplus unit dan penyalur kredit kepada deficit unit, tempat menabung yang efektif 

dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian (Melayu SP. Hasibuan, 2005: 3).  

Bank melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari 

masyarakat, dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada 

nasabah. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad (2014:301) 

mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabiltas yang cukup dan 

tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan 

menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Maka bank perlu meningkatkan kinerjanya 

agar tercipta perbankan yang sehat dan efisien.Profitabilitas merupakan indikator 

yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2002).  

Profitabilitas juga memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan 

kelangsungan hidup bank dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan 

apakah bank tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Bank 

harus meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank 

maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin.Tingkat Return On Assets (ROA) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai 

pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank 

yang diukur dari aset yang dananya berasal sebagian besar dana simpanan 

masyarakat. Semakin besar ROA semakin besar pula keuntungan yang diperoleh 

bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 

2009:118). 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa bank 

wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank. Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat 

diukur dengan berbagai metode. Salah satu alat ukur utama yang digunakan untuk 
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menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini 

terdiri dari Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity(Taswan, 

2010:539-566). 

Tujuan dari penelita ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh Capital 

Adequacy Ratioterhadap profitabilitas pada bank swasta nasional, (2) untuk 

menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratioterhadap profitabilitas pada bank swasta 

nasional, (3) untuk menganalisis pengaruh Net Interest Marginterhadap profitabilitas 

pada bank swasta nasional, (4) untuk menganalisis pengaruh beban operasional 

terhadap profitabilitas pada bank swasta nasional. 

Hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio 

yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dinyatakan oleh penelitian terdahulu 

seperti Setiawati (2017) dan Yursani (2018) sedangkan penelitian yang dilakukan 

Eng (2013), Lukitaari dan Kartika (2014), Prasetyo(2015), Fajar dan Sunarto (2017) 

dan Harum (2016) hasilnya bertentangan dengan Setiawati (2017) dan Yursani (2018) 

yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Variabel Loan to Deposit Ratio dinyatakan memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas oleh peneliti terdahulu seperti Setiawati (2017); Eng (2013), Lukitasari 

dan Kartika (2014), Yursiani (2018) dan Harum (2016) sedangkan penelitian yang 

dilakukan Prasetyo (2015) dan Fajari dan Sunarto (2017) hasilnya bertentangan, yang 

menyatakan Loan to Deposit Ratiotidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel 

Net Interest Margin dinyatakan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas oleh 

peneliti terdahulu Eng (2013) dan Prasetyo (2015) sedangkan penelitian yang 

dilakukan Harum (2016) hasilnya bertentangan, yang menunjukkan Net Interest 

Margintidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawati (2017), Lukitasari dan Kartika (2014), Prasetyo (2015), Yursiani (2018), 

Fajari dan Sunarto (2017) dan Harum (2016) menyatakan variabel beban operasional 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas sedangkan penelitian yang dilakukan Eng 

(2013) hasilnya bertentangan, yang menunjukkan beban operasional tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang rasio-rasio yang mempengaruhi 

profitabilitas masih banyak yang belum menunjukkan kekonsistenan. Untuk itu 

penelitian ini tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul 

penelitian “PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO,LOAN TO DEPOSIT 

RATIO,NET INTEREST MARGIN DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP 

PROFITABILITAS (Studi Empiris pada Bank Swasta Nasional Di Indonesia 

Periode 2016-2017)”. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif, menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). Populasi dalam penelitian ini 

adalah Bank Swasta Nasional yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2016-2017. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan triwulan masing-

masing bank swasta nasional periode 2016-2017 yang dipublikasikan masing-masing 

website bank swasta nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode studi pustaka atau literature melalui buku teks, jurnal ilmiah, peraturan 

pemerintah, artikel serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. HASIL

3.1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR)terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis 1 menunjukan thitung sebesar -

5,305 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000kurang dari 0,05. Hal ini berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1diterima, dimana CAR berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima. 

Hasil penelitian ini membuktikan bawah kecukupan modal berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini meunjukkan jika kecukupan modal 
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meningkat maka profitabilitas akan menurun. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

teori yang menjelaskan semakin tinggi CAR maka bank akan mampu membiayai 

kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat 

profitabilitasnya. Perbedaan ini dapat disebabkan karena modal dengan jumlah besar 

yang dimiliki perbankan apabila tidak dikelola secara efektif dan ditempatkan pada 

investasi-investasi yang menghasilkan keuntungan tidak akan mampu memberikan 

kontribusi bagi tingkat profitabilitas perbankan bersangkutan (Setiawati, 2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Setiawati (2017) dan Yursani (2018)yang membuktikan bahwa CAR berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Tetapi penelitian ini tidak didukung oleh hasil penelitian Eng 

(2013), Lukitaari dan Kartika (2014), Prasetyo(2015), Fajar dan Sunarto (2017) dan 

Harum (2016) yang menunjukkan bahwa CAR tidak bepengaruh terhadap 

profitabilitas. 

3.2. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis 2penelitian ini 

menghipotesiskan adanya pengaruh LDR terhadap profitabilitas. Hasil pengujian 

hipotesis 2 menunjukan thitung sebesar 2,508dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 

kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan H2diterima, dimana CAR 

berpengaruhsignifikanterhadap profitabilitas. Dengan demikian Hipotesis 2 

diterima. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Hasil 

penelitian ini membuktikan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap 

peningkatanProfitabilitas.Semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam 

menyalurkan kredit terhadap dana pihak ketiga, maka semakin tinggi pula kredit yang 

diberikan pihak bank dan akan meningkatkan laba bank yang bersangkutan maka 

profitabilitas juga akan meningkat, sehingga kinerja keuangan bank akan semakin 

baik dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif 

sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiawati (2017); Eng (2013), 

Lukitasari dan Kartika (2014), Yursiani (2018) dan Harum (2016) yang menjelaskan 

bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi 

tidak didukung oleh penelitian Prasetyo (2015) dan Fajari dan Sunarto (2017) yang 

menunjukkan bahwa LDR tidak terbukti mempunyai pengaruh yang terhadap 

profitabilitas.  

3.3. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis 3 menunjukan thitung 

sebesar 2,855dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005kurang dari 0,05. Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H3diterima, dimana NIM 

berpengaruhsignifikanterhadap profitabilitas.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar rasio NIM menandakan 

bank dapat mengelola aktiva produktif untuk menghailkan pendapatan bersih, 

sehingga resiko bank mengalami masalah semakin kecil dan peningkatan pendapatan 

bunga dapat meningkatkan kontribusi laba bank. Semakin tinggirasio NIM maka 

pendapatan bunga akan semakin tinggi sehingga meningkatkan profitabilitas. Hal ini 

menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk 

mendapatkan pendapatan atau bunga bersih sangatlah baik. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Eng (2013) dan Prasetyo (2015) 

yang menjelaskan bahwa Net Interest Margin (NIM)berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Tetapi tidak didukung oleh penelitian Harum (2016)yang menunjukkan 

bahwa NIM tidak terbukti mempunyai pengaruh yang terhadap profitabilitas.  

3.4. Beban Operasional terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengujian hipotesis 4 menunjukan thitung 

sebesar -31,883dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini 

berarti bahwa H0 ditolak dan H4diterima, dimana beban operasional 

berpengaruhsignifikanterhadap profitabilitas. Dengan demikian Hipotesis 4 

diterima. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwabeban operasional memiliki hubungan 

negatif dengan profitabilitas. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya beban 

operasional yang dikeluarkan oleh bank akan berdampak pada meningkatknya laba 

sehingga profitabilitas semakin meningkat.Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu 

memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara baik dan benar 

dalam menjalankan usahanya secara efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. 

Semakin rendahnya rasio BOPO mengindikasikan bahwa bank tersebut telah mampu 

menjalankan usahanya secara efisien (Setiawati, 2017).Semakin efisien bank dalam 

menjalankan usahanyamenunjukkan bahwa bank mampu meminimalisir biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh bank, dengan begitu pendapatan yang diperoleh 

dari hasil kegiatan operasional bank akan bertambah sehingga berdampak pada 

peningkatan profitabilitas bank. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Setiawati (2017), Lukitasari dan 

Kartika (2014), Prasetyo (2015), Yursiani (2018), Fajari dan Sunarto (2017) dan 

Harum (2016) yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional terbukti mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.Tetapi tidak didukung oleh penelitian 

Eng (2013) dimana beban operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 

4. PENUTUP

4.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh 

kecukupan modal, risiko pembiayaan, likuiditas dan beban operasional terhadap 

profitabilitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  Capital Adequacy Ratio, Loan 

to Deposit Ratio, Net Interest Margin  dan BebanOperasional secara parsial 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. (1) Memperluas ruang lingkup penelitian, karena masih banyak sektor yang 
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dapat dijadikan penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.(2) Penelitian 

selanjutnya diharapkan memperluas cakupan menganai faktor-faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas 
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