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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini yang menjadi dasar data sampel pada tahun 2015 sampai 

dengan 2017. Pada awal penelitian terdapat data bahwa jumlah bank yang terdaftar 

dalam BEI pada tahun 2015-2017 sejumlah 130 perbankan, namun perusahaan yang 

konsisten terdaftar dalam BEI dalam periode 2015-2017 dan yang memenuhi kriteria 

sejumlah 109 perbankan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 terdapat 1 bank baru 

yang masuk ke dalam bursa yaitu PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk.  

Dalam menghasilkan data yang normal maka dilakukannya penyeleksian 

terhadap angka-angka ekstrim dalam data penelitian dimana penelitian ini membuang 

sebanyak 46 data sehingga data yang digunakan berjumlah 63 perbankan dalam jangka 

waktu 3 tahun.   

Statistic deskriptif adalah gambaran umum mengenai data-data penelitian yang 

meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pada saat 

observasi terdapat 130 perusahaan yang termasuk dalam  kriteria, namun untuk 

menormalkan data maka terdapat 46 data dengan angka ekstrim yang harus dibuang, 

sehinga totalnya menjadi 63 perusahaan. 

 

 



 

36 
 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 63 ,001 ,031 ,01214 ,008106 

CAR 63 ,105 ,664 ,21690 ,076076 

DK 63 2,00 8,00 4,6984 1,99705 

KI 63 ,40 ,75 ,5713 ,08961 

KA 63 3,00 6,00 3,6825 ,89489 

NPL 63 ,001 ,112 ,01868 ,017006 

BOPO 63 ,526 ,984 ,81349 ,127213 

Valid N (listwise) 63     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui terdapat jumlah sampel sebanyak 63 perusahaan 

dengan nilai yang berbeda. Return on Asset (ROA) adalah perbandingan laba bersih 

setelah pajak dengan total aset. Tabel 4.1 menunjukan nilai minimum Return on Asset 

(ROA) sebesar 0,001 yang dimiliki oleh Bank Bukopin Tbk. dan nilai maksimum 

sebesar 0,031 yang dimiliki oleh Bank Central Asia Tbk. sedangkan rata-rata nilai 

Return on Asset (ROA) sebesar 0,01214 dengan standar deviasi sebesar 0,008106. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan modal bank dengan aset 

tertimbang menurut risiko. Pada tabel 4.1 nilai minimum CAR sebesar 0,105 yang 

dimiliki oleh Bank Bukopin Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0,664 yang dimiliki oleh 

Bank Ina Perdana Tbk. Rata-rata nilai Capital Adequacy Ratio (ROA) sebesar 0,21690 

dengan standar deviasi sebesar 0,076076.  
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Dewan Komisaris (DK)  dengan nilai minimum sebesar 2 dimiliki oleh Bank 

Dinar Indonesia Tbk. dan nilai maksimum sebesar 8 dimiliki oleh Bank Mandiri 

(Persero) Tbk., sedangkan nilai rata-rata sebesar 4,6984 dan standar deviasi sebesar 

1,99705.  

Komisaris Independen (KI) dengan nilai minimum sebesar 0,4 yang dimiliki 

Bank Mayapada Internasional Tbk. dan nilai maksimum sebesar 0,75 yang dimiliki 

Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. lalu dengan rata-rata sebesar 0,5713 dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0,08961.  

Dari tabel 4.1 juga terdapat Komite Audit (KA) dengan nilai minimum sebesar 3 

yang dimiliki Bank Mayapada Internasional Tbk. dan nilai maksimum sebesar 6 yang 

dimiliki Bank Artha Graha Internasional Tbk. Rata-rata dari Komite Audit  sebesar 

3,6825 dan standar deviasi sebesar 0,89489.  

Non Performing Loan (NPL) adalah perbandingan kredit macet dengan total 

kredit. Pada tabel di atas Non Performing Loan (NPL) memiliki nilai minimum sebesar 

0,001 yang dimiliki Bank Maspion Indonesia Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,112 

yang dimiliki Bank Bukopin Tbk.  Rata-rata dari nilai Non Performing Loan (NPL) 

sebesar 0,01868 dan standar deviasi sebesar 0,017006.  

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah perbandingan beban 

operasional dan pendapatan operasional dengan nilai minimum sebesar 0,526 yang 

dimiliki Bank Central Asia Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,984 yang dimiliki Bank 
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Permata Tbk.  yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,81349 dan juga standar deviasi 

sebesar 0,12713. 

4.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas Awal 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,246 109 ,000 ,470 109 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

 

 Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan melihat nilai dari 

Kolmogorov-Smirnov sig. sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti data pada penelitian ini 

tidak normal. Sehingga untuk menormalkan data pada penelitian dilakukan 

penghapusan data outlier. 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Normalitas Akhir 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,090 63 ,200
*
 ,984 63 ,572 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  
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Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas dengan melihat nilai dari 

Kolmogorov-Smirnov sig. sebesar 0,200 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini normal.  

4.2.2 Uji Multikolinearitas  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) 
  

CAR ,860 1,163 

DK ,571 1,751 

KI ,790 1,266 

KA ,867 1,153 

NPL ,901 1,110 

BOPO ,807 1,239 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukan bahwa variabel-variabel 

independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai 

VIF tidak lebih dari 10. 
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4.2.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,845
a
 ,714 ,684 ,004558 1,247 

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, KA, NPL, KI, DK 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

 Pada hasil uji autokorelasi tabel 4.5 juga menunjukan bahwa data dalam 

penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 

(DW) sebesar 1,247 nilai dL sebesar 1,3918 dan nilai dU sebesar 1,8058. Data pada 

penelitian ini dikatakan tidak mengandung masalah autokorelasi jika nilai  dU < DW < 

(4-dU), sehingga menjadi 1,8058 < 1,247 <  2,1942 (4-1,8058). 

4.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,000 6 ,000 2,202 ,056
b
 

Residual ,000 56 ,000   

Total ,000 62    

a. Dependent Variable: RES1 

b. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, KA, NPL, KI, DK 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  
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Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil dari pengujian heterokedastisitas menunjukan 

nilai signifikansi sebesar 0,056. Dalam hal ini data pada penelitian ini tidak 

mengandung heterokedastisitas karena nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada α 

(0,05). 

4.2.5 Uji Model Fit 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Uji Model Fit 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,003 6 ,000 23,346 ,000
b
 

Residual ,001 56 ,000   

Total ,004 62    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, KA, NPL, KI, DK 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

Pada uji model fit (uji F) dapat dilihat pada tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai 

dari F hitung sebesar 23,346 sedangkan nilai dari F tabel sebesar 2,27. Artinya variabel-

variabel independen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Dewan Komisaris (DK), 

Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA), Non Performing Loan (NPL), dan 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Karena nilai dari F hitung > F tabel. 

 

 

 



 

42 
 

4.2.6 Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,845
a
 ,714 ,684 ,004558 1,247 

a. Predictors: (Constant), BOPO, CAR, KA, NPL, KI, DK 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

Pada tabel 4.8  hasil output koefisien determinasi (adjusted-R2) dapat dilihat 

bahwa nilai adjusted R2 sebesar 0,684 atau 68,4%. Hal ini menunjukan bahwa 68,4% 

variasi Return on Asset (ROA)  yang dapat dijelaskan oleh variasi enam variabel bebas 

yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Dewan Komisaris (DK), Komisaris Independen 

(KI), Komite Audit (KA), Non Performing Loan (NPL), dan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) sedangkan sisanya sebesar 31,6% (100%-68,4%) 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. 
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4.2.7 Uji T 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Uji T 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t P-Value P-Value/2 Keterangan 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,061 ,007  8,401 ,000   

CAR ,013 ,008 ,124 1,613 ,112 0,056 Ditolak 

DK ,000 ,000 ,071 ,754 ,454 0,227 Ditolak 

KI -,018 ,007 -,201 -2,497 ,015 0,007 Diterima 

KA -,001 ,001 -,125 -1,626 ,110 0,055 Ditolak 

NPL -,083 ,036 -,173 -2,301 ,025 0,012 Diterima 

BOPO -,046 ,005 -,721 -9,070 ,000 0,000 Diterima 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  

 

Dari tabel uji T di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Pertama (Capital Adequacy Ratio) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan Capital Adequacy 

Ratio tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). Dari hasil perhitungan 

uji T secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,613 dengan P-value sebesar 

0,056. Karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai T-tabel (1,672) dan juga P-

value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). 

Capital Adequacy Ratio yang baiik belum tentu menghasilkan kinerja 

yang baik. Karena untuk menilai kinerja tidak bisa dari sisi keuangan saja 

melainkan dari sisi non keuangan juga contohnya seperti pelayanannya terhadap 
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nasabah, kebersihan tempat, reputasi perusahaan itu sendiri di mata masyarakat, 

kemudian dari ukuran perusahaan besar atau kecil  (Bilian & Purwanto, 2014). 

Hasil penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bilian 

dan Purwanto (2014) yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA).  

2. Hipotesis Kedua (Dewan Komisaris) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji T secara parsial diperoleh nilai t hitung 

sebesar 0,754 dengan P-value sebesar 0,227. Karena  P-value lebih besar dari 

0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti variabel dewan komisaris berpengaruh 

terhadap Return on Asset. 

Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) dapat disebabkan karena tugas dewan komisaris hanya sebatas sebagai 

pengawas saja dan tidak terlibat langsung dalam pembuatan laporan. Sehingga 

besar atau kecilnya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

meningkatkan Return on Asset (ROA) (Rahmatika, 2017).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmatika (2017) dan Zahra et al. (2016) yang menyatakan dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA). 

3. Hipotesis Ketiga (Komisaris Independen) 

Pada tabel hasil uji T diperoleh nilai t hitung sebesar -2,497 dengan P-

value sebesar 0,007. Karena P-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 
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diterima yang berarti variabel komisaris indepeden tidak berpengaruh terhadap 

Return on Asset. 

Adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi 

masalah keagenan dan mencegah perilaku oportunistik. Namun semakin besar 

proporsi komisaris independen yang berada di dalam perusahaan akan 

menurunkan kinerja bank karena dinilai tidak efektif (Tertius & Christiawan, 

2014). Hal ini mengindikasikan komisairs independen dalam perusahaan belum 

mampu memberikan dampak dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan 

terhadap manajer perusahaan sehingga para pelaku pasar belum sepenuhnya 

percaya terhadap komisaris independen. Sehingga pengawasan yang seharusnya 

dilakukan komisaris independen belum dijalankan secara maksimal terutama 

dalam mencegah terjadinya kerugian di dalam perusahaan, sementara itu biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai komisaris independen terus dilakukan. 

Akibatnya laba menjadi turun dan akhirnya semakin banayk proporsi komisaris 

independen maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan (A. R. 

Fadillah, 2017). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Terterius dan Christiawan (2014) yang menyatakan komisaris independen 

berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA)   

4. Hipotesis Keempat (Komite Audit) 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat hasil uji T dengan nilai t hitung sebesar -

1,626 dan P-value sebesar 0,110. Karena nilai t hitung lebih kecil dari nilai t 
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tabel (1,670) dan juga P-value lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang 

berarti variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap Return on Asset. 

Berdasarkan hasil penilitian komite audit tidak berpengaruh terhadap 

Return on Asset (ROA), yang berarti jumlah komite audit tidak dapat menjamin 

dalam meningkatkan kinerja karena tugas komite audit hanya mengawasi dan 

tidak terlibat langsung di dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga 

komite audit tidak berpengaruh dalam meningkatkan Return on Asset (ROA) 

(Ramiyati, 2016).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra 

dan Nuzula (2016) yang menyatakan komite audit tidak memeliki pengaruh 

terhadap Return on Asset (ROA). 

5. Hipotesis Kelima (Non Performing Loan) 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat hasil uji T dengan nilai t hitung sebesar -

2.301 dan P-value sebesar 0,012. Karena P-value lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis diterima yang berarti variabel Non Performing Loan  berpengaruh 

terhadap Return on Asset (ROA).  

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan bank. Kredit macet yang terus-menerus dibiarkan akan mengakibatkan 

bank mengalami kerugian karena tidak ada dana yang diterima kembali setelah 

disalurkan yang berakibat profit perusahaan akan berkurang (Peling & Sedana, 

2018). Semakin tinggi rasio Non Performing Loan (NPL) maka akan 
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menurunkan tingkat kinerja bank yang tercermin melalui Return on Asset 

(ROA).   

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Peling dan Sedana (2018) yang menyatakan Non Performing Loan (NPL) tidak 

berpengaruh negatif terhadap Return on Asset (ROA).  

6. Hipotesis Keenam (Beban Operasional Pendapatan Operasional) 

Dari hasil perhitungan uji T secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 

-9,070 dengan P-value sebesar 0,000. Karena P-value lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis diterima yang berarti variabel Beban Operasioanl Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Return on Asset. 

Hasil penelitian ini menujukan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan 

operasionalnya yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dihasilkan. 

Jika kegiatan operasional  tidak dilakukan dengan efisien maka kinerja 

perusahaan juga akan menurun (Mahardian, 2008). Semakin tinggi rasio dari 

BOPO akan semakin menurunkan rasio dari Return on Asset (ROA).  

Hal ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh  Fitri (2016) 

yang menyimpulkan bahwa beban operasioanl dan pendapatan operasional 

(BOPO) berpengaruh negatif terhadap Return on Asset (ROA). 

 

 

 


