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Abstrak
Tujuan-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap profitability.
Desain/Metodologi/Pendekatan-Regresi data panel berganda digunakan untuk mengukur
pengaruh faktor internal bank seperti NPL, LDR, bank size, dan GDP Growth Rate sebagai faktor
eksternal bank terhadap profitability.
Hasil–Penelitian ini menjelaskan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitability,
sedangkan LDR dan bank size mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap profitability,
serta GDP Growth Rate tidak berpengaruh terhadap profitability.
Keterbatasan/Nilai-Faktor yang digunakan untuk menguji profitability bank pada penelitian ini
hanya terbatas pada NPL, LDR, bank size, dan GDP Growth Rate.
Abstract
Purpose-This study aims to determine the effect of NPL on the profitability of commercial banks.
Design/Methodology/Approach-Multiple panel data regression is used to measure the effect of
bank internal factors such as NPL, LDR, bank size, and GDP Growth Rate as bank external factors on
profitability.
Result–NPL have a significant negative effect on profitability, while LDR and bank size have a
significant positive effect on profitability, and GDP Growth Rate has no effect on profitability.
Novelty/Values-The factors used to determine bank profitability in this study are limited to NPL,
LDR, bank size, and GDP Growth Rate.
Keyword: bank size; GDP growth rate; loans to deposit ratio; non-performing loans; profitability.
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PENDAHULUAN
Sektor perbankan saat ini sangat berkontribusi besar dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia karena
struktur pasar modalnya belum berkembang dengan pesat (Moradi, Mirzaeenejad, &
Geraeenejad, 2016). Bank yang berhasil berarti telah sukses menjalankan perannya sebagai
lembaga intermediasi jasa keuangan dengan menjaga kualitas kinerja dan kepercayaan publik
(Tran, Do, & Nguyen, 2020). Kinerja bank yang baik terlihat dari peningkatan rasio
profitabilitas yang berfungsi sebagai indikator efisiensi bank, tolok ukur evaluasi investasi,
serta berperan penting dalam kelangsungan bisnis perbankan dan pertumbuhan ekonomi
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yang pada umumnya diukur menggunakan indikator ROA (Return on Assets) (Do, Ngo, &
Phung, 2020).
Statistik Perbankan Indonesia (SPI), menunjukkan tingkat ROA Bank Umum
Konvensional pada tahun 2015 sebesar 2.32% meningkat menjadi 2.55% pada tahun 2018,
tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 2.47% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Do
et al (2020) menjelaskan naik atau turunnya nilai ROA dipengaruhi oleh banyak faktor,
seperti faktor internal atau faktor bank spesifik yang meliputi Non-performing loans, loans to
deposit ratio, dan bank size, sedangkan faktor eksternal atau faktor makroekonomi, meliputi
GDP Growth Rate.
Non-performing loans merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap rasio
profitabilitas. Sebagian besar kendala perbankan disebabkan oleh krisis keuangan tahun 2008
yang menyebar dari periode 2009 hingga 2013 dan salah satu penyebabnya adalah tingginya
rasio NPL (Quang, 2015). NPL menggambarkan jumlah aset keuangan bank yang tidak dapat
menghasilkan bunga dan / atau pokok pinjaman sesuai dengan lamanya jatuh tempo
pinjaman tersebut sehingga tidak memberikan pendapatan kepada bank (Anik, Das, & Alam.,
2019). NPL disebabkan adanya sejumlah debitur yang gagal dalam membayar bunga dan
pinjaman pokok dalam periode tertentu sehingga berdampak pada berkurangnya laba bank
(Martiningtiyas & Nitinegeri, 2018). NPL di Indonesia meningkat selama adanya Pandemic
COVID 19 yang berdampak pada menurunnya kinerja perbankan Indonesia sebesar 30 – 40%
(Thomas, 2020). Penurunan kinerja ini disebabkan oleh kendala pelunasan pinjaman yang
mengalami restruktrurisasi dan penurunan kinerja dari usaha besar maupun UMKM, yang
menjadi debitur utama bank (Sitanggang, 2020). Anik. et al (2019) menjelaskan bahwa
terdapat pengaruh negatif antara NPL terhadap Profitability. Hal ini berarti semakin tinggi
rasio NPL maka semakin tinggi pula biaya yang ditanggung bank atas asset yang tidak
menghasilkan profit sehingga menurunkan peluang bank untuk mengambil investasi yang
akan menurunkan profitabilitas bank.
Vinh (2017) menjelaskan Loan to Deposit Ratio (LDR) biasa digunakan sebagai
indikator yang berhubungan dengan tingkat likuiditas bank serta menggambarkan bahwa
dana yang berasal dari pihak ketiga telah disalurkan oleh bank dalam bentuk pinjaman
sehingga akan meningkatkan pendapatan perusahaan perbankan. Semakin banyak dana
simpanan yang bisa disalurkan sebagai pinjaman maka semakin tinggi pendapatan bunga
yang diperoleh (Budhathoki, Rai, Lamichhane, Bhattarai, & Rai A., 2020). Hal ini menunjukkan
bahwa LDR berpengaruh positif terhadap profitability (Zidan, 2020).
Bank size atau ukuran bank menggambarkan besarnya total aset yang dimiliki bank dan
sebagian besar aset tersebut berupa pinjaman yang berasal dari simpanan nasabah. Semakin
besar ukuran bank menunjukkan semakin besar pula kemampuan bank dalam memberikan
pinjaman kepada debitur sehingga berdampak pada semakin besar profitabilitas yang
diterima (Ebenezer, Islam, Yusoff, & Rahman., 2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa
terdapat pengaruh positif antara bank size terhadap profitability (Ali & Puah, 2018).
GDP Growth Rate, dari sisi faktor eksternal, menggambarkan pertumbuhan penghasilan
masyarakat secara umum sehingga dengan meningkatnya penghasilan masyarakat
menyebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk menabung pada bank yang berdampak
pada meningkatnya jumlah dana simpanan dan kredit yang diberikan bank, pada akhirnya hal
tersebut mengakibatkan terjadinya kenaikan pendapatan bunga dan profitabilitas (Al-Harbi,
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2019). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara GDP Growth Rate
terhadap profitability (Filip, 2016).

STUDI PUSTAKA
Profitability
Profitability merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba
dengan cara mengolah investasi yang berasal dari asset (Morina & Mazreku, 2020).
Profitability adalah ukuran keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya dalam
periode akuntansi tertentu (Halimatusadiah, Sofianty, & Ermaya., 2018). Lestari (2017)
menjelaskan bahwa profitabilitas adalah salah satu penilaian dalam keberhasilan
perusahaan untuk memperoleh keuntungannya. Sebagai indikator profitabilitas bank,
ROA dapat diukur dengan cara menghitung laba bersih terhadap total asset (Do et al.,
2020). Rasio ROA bank harus selalu ditingkatkan untuk menunjang kemajuan bisnis di
sektor perbankan. Performa atau kinerja bank yang baik dapat ditentukan dari
peningkatan rasio profitabilitas suatu bank, dimana profitabilitas bank dapat diukur
menggunakan indikator ROA (Return on Assets) yang menjelaskan kemampuan bank
dalam mendapatkan profit, sebagai hasil dari pengalokasian seluruh aset yang dimilikinya
secara efektif dan efisien (Martiningtiyas & Nitinegeri, 2018). Do et al (2020) menjelaskan
bahwa faktor internal atau faktor spesifik bank yang mempengaruhi nilai profitabilitas
dapat berupa non-performing loans, loans to deposits ratio, dan bank size. Sedangkan,
faktor eksternal atau faktor makroekonomi yang mempengaruhi profitabilitas dapat
berupa GDP Growth Rate.
Non-performing Loans
International Monetery Fund (IMF) mengemukakan bahwa kredit akan menjadi
NPL kalau kredit tersebut tidak mampu memberikan bunga dan jumlah pinjaman
pokoknya setidaknya dalam 90 hari (Segal, 2020). NPL merujuk pada jumlah pokok
pinjaman dan / atau bunga yang tidak mampu memberikan pendapatan dan keuntungan
kepada bank sesuai dengan perjanjian yang dibuat akibat dari kegagalan pembayaran
oleh nasabah dan umumnya NPL diklasifikasikan menjadi beberapa kolektabilitas seperti,
lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Tangngisalu et al.,
2020). NPL dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kredit yang termasuk dalam
kriteria kualitas kredit kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang
diberikan bank (Do et al., 2020). Nilai Non-Performing Loans yang dapat ditoleransi
adalah kurang dari 5 persen (Bank Indonesia, 2015). Pengaruh NPL terhadap
profitabilitas adalah negatif yang artinya peningkatan NPL akan menurunkan
profitabilitas (Ahmed & Nargis, 2019). Ketika rasio NPL meningkat berarti debitur tidak
mampu membayar sejumlah pokok pinjaman dan atau bunga sehingga dapat mengurangi
asset perbankan dan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun
biaya lainnya sehingga menurunkan kegiatan operasional bank yang mengakibatkan
menurunnya kemampuan bank dalam memberikan kredit yang berpengaruh pada
menurunnya pendapatan bersih bank, akhirnya profitabilitas bank menurun (Raharjo,
Setiaji, & Syamsudin, 2014).

90 Media Riset Bisnis & Manajemen

Vol. 21 No. 2 September 2021

Loans to Deposit Ratio
Loans to Deposit Ratio adalah nilai rasio yang mengukur jumlah kredit yang
diberikan terhadap total simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka (Do et
al., 2020). Loans to deposit ratio dapat diartikan sebagai besarnya jumlah dana pihak
ketiga atau simpanan nasabah yang disalurkan menjadi kredit oleh bank (Zidan, 2020).
Tingginya rasio LDR maka laba semakin meningkat menunjukkan bank efektif dalam
menyalurkan dana kreditnya, sebaliknya rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa
manajemen bank kurang efektif menyalurkan dana menjadi kredit sehingga kesempatan
bank mendapatkan laba berkurang (Harun, 2016). LDR dapat dihitung dengan
membandingkan nilai total kredit terhadap jumlah simpanan nasabah bank (Do et al.,
2020). Bank Indonesia menetapkan bahwa batas minimal LDR atau LFR sebesar 78
persen sedangkan batas maksimalnya sebesar 92 persen (Bank Indonesia, 2015).
Penelitian yang dikemukakan oleh Ebenezer et al (2019) menjelaskan bahwa terdapat
pengaruh positif antara LDR terhadap profitabilitas bank. Ketika LDR tinggi maka bank
mengelola dana kredit secara efektif sehingga meningkatkan pendapatan bunga bank
yang akan meningkatkan laba dan pendapatan bersih bank dan akhirnya profitabilitas
bank pun meningkat (Harun, 2016). Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Ullah, Nath,
& Biswas (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan LDR akan meningkatkan ROA
bank.
Size
Bank size adalah ukuran dari suatu bank berdasarkan total asset yang dimilikinya
dan merupakan salah satu faktor internal bank yang sangat mempengaruhi profitabilitas
(Do et al., 2020). Ukuran perusahaan atau bank size menggambarkan skala besar atau
kecilnya dari suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya
(Menicucci & Paolucci, 2016). Bank size dapat dihitung dengan menggunakan natural
logarithm dari total aset bank (Do et al., 2020). Semakin besar ukuran bank berarti
semakin besar investasi bank sehingga peluang bank untuk menyalurkan dana dalam
bentuk kredit semakin besar akibatnya terjadi peningkatan pendapatan bunga yang akan
meningkatkan pendapatan bersih sehingga profitabilitas bank meningkat (Menicucci &
Paolucci, 2016). Bank besar memiliki kekuatan brand image yang kuat sehingga
mendapatkan perlindungan dari regulasi terkait dengan too-big-too-fail sehingga bank
besar memiliki skala ekonomi yang besar dalam bertransaksi sehingga mendapatkan
profit yang lebih banyak dibandingkan bank kecil (Ali & Puah, 2018). Caliskan & Lecuna
(2020) menemukan adanya pengaruh positif antara bank size terhadap profitabilitas.
Sejalan dengan hasil tersebut, Adelopo et al (2018) menjelaskan bahwa bank size
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas
GDP Growth Rate
Martiningtiyas & Nitinegeri (2018) mengartikan GDP sebagai indikator ekonomi
yang menggambarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran masyarakat terkait dengan
barang dan jasa yang diperoleh. GDP juga diartikan sebagai nilai tambah barang dan jasa
yang didapatkan oleh semua unit usaha atau kegiatan perekonomian di dalam suatu
negara (Ady, 2019). GDP Growth Rate dapat dihitung dengan cara membandingkan angka
kenaikan GDP pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya (Do et al., 2020). Untuk
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itu, terdapat pengaruh positif antara GDP Growth Rate terhadap profitability serta hal
tersebut dapat terjadi jika pertumbuhan dan stabilitas ekonomi terjaga (Topak & Talu,
2017). Terjadinya pengaruh tersebut dikarenakan kenaikan GDP suatu negara
mengakibatkan pendapatan masyarakat meningkat yang akan menciptakan kondisi yang
kondusif sehingga membangkitkan minat para nasabah individu maupun perusahaan
untuk menabung dan mengambil kredit pada bank yang mengakibatkan meningkatnya
profitabilitas (Athanasoglou, Daniilidis, & Dellis., 2014). Hasil penelitian tersebut
diperkuat oleh Jara‐Bertin, Daniilidis, & Dellis (2014) menunjukkan bahwa GDP Growth
Rate yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas bank.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan multiple regresi yang
bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu non-performing loans
(NPL), loans to deposit ratio (LDR), bank size, dan GDP Growth Rate terhadap variabel
dependen, yaitu profitability yang diukur menggunakan return on assets (ROA). Jenis data
dalam penelitian ini adalah data panel karena terdiri dari beberapa perusahaan dalam
industri perbankan dan dalam periode tertentu. Unit analisis penelitian ini adalah bank
komersial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015—2019. Alat analisis
yang digunakan adalah regresi data panel dengan software Eviews 10.0.
Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah variabel dependen yang terdiri
dari profitabilitas, sedangkan variabel independen yang diteliti terdiri dari nonperforming loans, loans to deposit ratio, bank size, dan GDP Growth Rate. Adapun
penggukuran yang digunakan pada setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1
Variabel dan Pengukuran
Jenis
Variabel
Variabel
Dependen

Variabel
Independen

Nama Variabel

Simbol

Profitability

ROA

Non-performing
loans

NPL

Loans to deposit
ratio

LDR

Bank size

BANKSIZE

GDP Growth
GGDP
Rate
Sumber: : Data diolah menggunakan Eviews 10.0

Pengukuran

Referensi

Do et al
(2020)
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Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis
regresi berganda. Tujuan dari metode ini adalah menilai dan menganalisis pengaruh dari
variabel – variabel independent, yaitu non-performing loans, loans to deposit ratio, bank size,
dan GDP Growth Rate terhadap variabel dependen ROA dengan menggunakan software Eviews
10. Untuk itu, model regresi yang ditetapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimana:
= Konstanta
ROAit = Return on Assets
NPLit = Non-performing Loans
LDRit = Loans to Deposits Ratio
BANKSIZEit = Bank Size
GGDPit= GDP Growth Rate
= Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek dari penelitian ini adalah seluruh bank komersial yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2015 – 2019, yaitu sebanyak 45 perusahaan. Data yang diperoleh
berasal dari laporan keuangan setiap perusahaan yang dipublikasikan sehingga disebut
dengan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling
sehingga didapatkan bank yang memenuhi kriteria sebanyak 35 perusahaan dengan
memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

Variabel
Return on Asset
Non-performing Loans
Loans to Deposit Ratio
Bank Size

N
175
175
175
175

GDP Growth Rate
175
Sumber: Olah Data Eviews 10.0

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Mean
Min.

Max.

Std. Deviasi

0.006216
0.034274
0.872550
31.39945

-0.117277
0.000000
0.487731
28.36412

0.031343
0.158211
1.463757
34.88715

0.018357
0.022806
0.140040
1.693038

0.050347

0.048763

0.051697

0.000948

Non-performing Loans
Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara non-performing loans terhadap
profitability pada bank komersial di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar nilai
non-performing loans akan menurunkan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan Do et al (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
negatif dan signifikan antara non-performing loans dan profitability. Hasil tersebut juga
diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Morina dan Mazreku (2020) yang juga meneliti
pengaruh faktor internal dan eksternal bank di Kosovo dan menyatakan bahwa nonperforming loans berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Sumber
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pendapatan utama bank berasal dari bunga kredit sehingga dengan meningkatnya nonperforming loans akan berdampak pada berkurangnya pendapatan bunga yang diperoleh
bank dan akhirnya menurunkan profitabilitas (Vinh, 2017). Ketika rasio NPL meningkat
berarti debitur tidak mampu membayar sejumlah pokok pinjaman dan atau bunga sehingga
dapat mengurangi asset perbankan dan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva
produktif maupun biaya lainnya sehingga menurunkan kegiatan operasional bank yang
mengakibatkan menurunnya kemampuan bank dalam memberikan kredit yang berpengaruh
pada menurunnya pendapatan bersih bank, akhirnya profitabilitas bank menurun (Raharjo et
al., 2014). Ahmed dan Nargis (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa nonperforming loans berpengaruh negatif signifikan terhadap profitability.
Loans to Deposit Ratio
Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara loans to deposit ratio terhadap
profitability pada bank komersial di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar
nilai loans to deposit ratio akan meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan Do et al (2020) yang memaparkan bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara loans to deposit ratio terhadap profitability. Pengaruh positif
tersebut dikarenakan bank yang memiliki loans to deposit ratio tinggi berarti jumlah dana
kredit yang disalurkan juga tinggi sehingga pendapatan kredit pun meningkat akibatknya
profitabilitas bank pun akan meningkat (Budhathoki et al., 2020). Temuan tersebut juga
diperkuat oleh Ebenezer et al (2019) yang menjelaskan bahwa loans to deposit ratio
memberikan efek positif dan signifikan terhadap profitability. Peningkatan pemberian kredit
kepada debitur hendaknya dibarengi dengan peningkatan manajemen likuiditas bank
sehingga memberikan efek positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Ebenezer et al.,
2019). Ketika LDR tinggi maka bank mengelola dana kredit secara efektif sehingga
meningkatkan pendapatan bunga bank yang akan meningkatkan laba dan pendapatan bersih
bank dan akhirnya profitabilitas bank pun meningkat (Harun, 2016). Hal yang sama juga
dikemukakan oleh Zidan (2020) yang menjelaskan bahwa peningkatan loans to deposit ratio
akan meningkatkan profitability bank.
Bank Size
Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara bank size terhadap profitability pada
bank komersial di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran bank akan
meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Do et al (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
bank size terhadap profitability. Bank size digambarkan berdasarkan total asetnya yang
didominasi oleh kredit yang diberikan. Semakin besar ukuran bank berarti semakin besar
peluang bank untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit, sehingga profitabilitas
meningkat akibat peningkatan pendapatan bunga (Morina dan Mazreku, 2020). Semakin
besar ukuran bank berarti semakin besar investasi bank sehingga peluang bank untuk
menyalurkan dana dalam bentuk kredit semakin besar akibatnya terjadi peningkatan
pendapatan bunga yang akan meningkatkan pendapatan bersih sehingga profitabilitas bank
meningkat (Menicucci & Paolucci, 2016). Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Caliskan dan
Lecuna (2020) yang menyebutkan bahwa bank size berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap profitabilitas pada bank di Turki. Hal tersebut juga diperkuat oleh Jara‐Bertin. et al
(2014) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara bank size
terhadap ROA.
GDP Growth Rate
Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat pengaruh antara GDP Growth Rate terhadap profitability pada bank
komersial di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya GDP Growth Rate tidak
berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memperoleh profitabilitas. Hasil penelitian
ini tidak sejalan dengan (Do et al (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif
dan signifikan antara GDP Growth Rate terhadap profitability. Di lain sisi, penelitian ini serupa
dengan penelitian yang dilakukan oleh Psaila et al (2019) yang menjelaskan bahwa tidak
terdapat pengaruh antara GDP Growth Rate terhadap profitabilitas bank di
EuroMediterranian. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
sangat kecil di suatu negara sehingga tidak dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Selain
itu, mayoritas nasabah bank terbesar berupa perusahaan korporat dan investasi bisnis dalam
kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik, perusahaan korporat tersebut memiliki pendanaan
yang cukup sehingga menurunkan keinginan untuk mengambil pinjaman pada bank dan lebih
memilih untuk berinvestasi di sektor lain selain sektor perbankan yang dianggap lebih
menguntungkan yang mengakibatkan tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas bank
(Rashid & Jabeen, 2016).

Tabel 3
Hasil Uji T
Variabel
Independen
Konstanta
NPL
LDR
BANKSIZE
GGDP

Koefisien
-0.142359
-0.498414
0.018027
0.003104
1.041916

Variabel Dependen
ROA
Probabilitas
Kesimpulan
0.0000
Negatif Signifikan
0.0296
Positif Signifikan
0.0006
Positif Signifikan
0.2117
Tidak Signifikan

Sumber: Olah Data Eviews 10.0
Ket: Signifikan pada alpha 0.05 (5%)

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh non-performing loans,
loans to deposit ratio, bank size, dan GDP Growth Rate terhadap profitability bank komersial
dengan sampel sebanyak 35 bank umum konvensional yang menggunakan data laporan
keuangan dari Bursa Efek Indonesia selama lima tahun terakhir periode 2015 – 2019.
Berdasarkan hasil analisa menunjukkan Non-performing loans memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap profitability , sementara Loans to deposit ratio dan Bank size memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap profitability sedangkan GDP Growth rate tidak
memiliki pengaruh terhadap profitability. Bank komersial dalam meningkatkan profitabilitas
diperolehnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan seleksi ketat persyaratan
pemberian kredit untuik mengurangi terjadinya kredit macet, mengoptimalkan LDR sebagai

Pengaruh Non-Performing Loans Terhadap
Profitability Bank Komersial Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

95

dana kredit dengan pengawasan yang optimal. Selain itu perusahaan diharapkan untuk
memaksimalkan peluang investasi sebagai pengembangan asset perusahaan dengan
menawarkan produk-produk perbankan yang lebih bervariasi sehingga kepercayaan nasabah
terhadap bank meningkat.
KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan
dalam pengujian sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Variabel penelitian
juga masih terbatas karena dalam penelitian ini profitability tersebut hanya dipengaruhi oleh
non-performing loans, loans to deposit ratio, bank size, dan GDP Growth Rate yang sebenarnya
masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Berdasarkan
kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan, saran bagi para peneliti selanjutnya
dibidang yang sama untuk menambahkan risiko perbankan dan capital adequacy ratio untuk
dapat menjelaskan perkembangan kinerja perusahaan perbankan di masa yang akan datang
(Owoputi et al., 2014).
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