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Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baiknya suatu bank dalam 

mengelola usahanya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang maksimal. 

Dalam usahanya untuk memperoleh profit, dapat dilihat melalui indikator tingkat 

kesehatan yang akan menentukan kinerja bank dalam memperoleh profit yang 

maksimal. Indikator-indikator tersebut adalah CAR, NPL, LDR , BOPO, NIM 

dan DPK sedangkan untuk tingkat profitabilitas diukur dengan variabel ROA.  

Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bank umum 

swasta nasional devisa dan non devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2008-2011. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 bank umum 

swasta nasional devisa dan non devisa  yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel penelitian diambil secara purposive sampling  dengan kriteria tertentu 

yaitu perusahaan perbankan yang tergolong dalam bank umum swasta nasional 

devisa dan non devisa dan makmimal pada awal tahun 2008 telah terdaftar di 

Bursa  Efek Indonesia, serta bank yang telah mempublikasikan laporan 

keuangannya pada tahun  2008-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji hipotesis 

yaitu uji t dan uji F. Sebelum menggunakan analisis  regresi berganda, dilakukan 

uji asumsi klasik terlebih dahulu. 

Dari hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) menyatakan bahwa F-tabel 

< F-statistik dan didapatkan nilai 2,42 < 15,501 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Menunjukan bahwa variabel CAR,LDR, NPL, LDR, BOPO, NIM, dan 

DPK memiliki pengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perbankan pada 

bank umum swasta nasional devisa dan non devisa. Sedangkan berdasarkan hasil 

uji hipotesis secara parsial (uji t) pada bank umum swasta nasional devisa dan 

devisa menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, dan DPK 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Sedangkan variabel 

LDR tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan. Adapun variabel yang 

dominan pengaruhnya terhadap ROA adalah CAR dengan tingkat kontribusi 

nilai sebesar 19,80% lebih besar dari tingkat kontribusi nilai variabel lainya. 

 


