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ABSTRAK 
 

Skripsi ini disusun oleh Danang Purwa Gumilar NPM. 02.09.M007 dengan judul “pengaruh 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to 
Deposit Ratio (LDR) Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) pada sektor perbankan yang Go Public di 
Bursa Efek Indonesia periode 2005-2009”. Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen 
Universitas Widyatama Bandung 2011, di bawah bimbingan Bapak. Salim Munabi, S.E.,MM. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to 
Deposit Ratio (LDR) Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) pada sektor perbankan baik secara 
simultan maupun secara parsial. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Alat 
statistik yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang diteliti adalah analisis regresi, 
korelasi dan koefisien determinasi. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk pengujian 
secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan, dengan menggunakan program SPSS 17.0. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap pengaruh simultan ternyata diperoleh H0 
ditolak, dan dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap 
Tingkat Profitabilitas (ROA) dengan tingkat signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin 
(NIM), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara simultan Terhadap Tingkat Profitabilitas 
(ROA). 
Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil analisis statistik secara parsial untuk Capital Adequacy Ratio 
(CAR), diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,09 dan determinasi sebesar 0,8%, yang berarti tidak 
terdapat pengaruh yang signifikan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Tingkat 
Profitabilitas Return On Assets (ROA). Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan tingkat 
signifikansi 5% (α = 0,05) hasil uji t untuk X1 terhadap Y diperoleh nilai thitung (0,340)  <  ttabel(14;0,05)  

(2,14) artinya H0 diterima. Maka Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak  berpengaruh secara signifikan 
terhadap ROA. Hasil analisis statistik secara parsial  untuk Non Performing Loan (NPL) diperoleh 
nilai koefisien korelasi sebesar 0,236 dan determinasi sebesar 5,6%, yang berarti tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara Non Performing Loan (NPL) terhadap Tingkat Profitabilitas Return 
On Assets (ROA). Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) 
hasil uji t untuk X2 terhadap Y diperoleh thitung (-0,909)  <  ttabel(14;0,05)  (2,14) ) artinya H0 diterima.  
Maka Non Performing Loan (NPL) tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.  hasil analisis 
statistik secara parsial untuk Net Interest Margin (NIM), diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 
0,655 dan determinasi sebesar 42,9%, yang berarti  terdapat pengaruh yang signifikan antara Net 
Interest Margin (NIM) terhadap Tingkat Profitabilitas Return On Assets (ROA). Berdasarkan uji 
hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) hasil uji t untuk X2 terhadap Y 
diperoleh nilai thitung (3,244)  >  ttabel(14;0,05)  (2,14) artinya H0 ditolak. Maka Net Interest Margin (NIM) 
berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Hasil analisis statistik secara parsial untuk Loan to 
Deposit Ratio (LDR) diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,227 dan determinasi sebesar 5,2%, 
yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Loan to Deposit Ratio (LDR)  terhadap 
Tingkat Profitabilitas Return On Assets (ROA). Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan 
tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) hasil uji t untuk X3 terhadap Y diperoleh nilai thitung (-0,874)  <  
ttabel(14;0,05)  (2,14) artinya H0 diterima. Maka Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak  berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROA. 
 
 


