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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kecukupan modal 

dan kredit macet terhadap likuiditas perbankan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan sektor keuangan sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 

26 sampel perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2012-2016). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap likuiditas, kecukupan modal tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas dan kredit macet tidak berpengaruh terhadap likuiditas. 

 

Kata kunci : profitabilitas, kecukupan modal, kredit macet, likuiditas. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the effect of profitability, capital adequacy and non-

performing loan on bank liquidity. The population in this study is company in financial sector 

bank sub-sector that listed on the Indonesia Stock Exchange. Sample was conducted with a 

purposive sampling method and obtained 26 samples of the company with the observation 

period of 5 years (2012-2016). Data collection techniques in this study using the annual 

financial statements. The analysis tool used is multiple linear regression. The results showed 

that profitability has no effect on liquidity, capital adequacy has no effect on liquidity and 

non-performing loan has no effect on. 

 

Keywords : profitability, capital adequacy, non-performing loan, liquidity. 

 

Pendahuluan 

Secara umum bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary) (Dianingtyas, 2013). .Menurut Taswan (2010), bahwa 

yang dimaksud dengan bank adalah departement store of finance yang menyediakan berbagai 

jasa keuangan salah satunya adalah menyalurkan kredit. Penyaluran kredit merupakan 

kegiatan utama dari perbankan (Nandadipa, 2010). Penyaluran kredti ini mempunyai peranan 

yang penting bagi bank maupun bagi masyarakat yang menerima kredit. Bagi masyarakat 

pemberian kredit dari bank akan menunjang kegiatan ekonomi mereka karena dari kredit 

yang diberikan oleh bank, masyarakat akan mendapatkan dana segar untuk mengembangkan 

kegiatan bisnisnya. Bagi perbankan mekanisme penyaluran kredit ini akan membuat bank 

mendapatkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh perbankan melalui mekanisme kredit 

ini bisa dikatakan sebagai pendapatan utama bank. Selain pemberian kredit kegiatan lain dari 

bank adalah sebagai partner masyarakat dalam menyimpan uangnya. Bank sebagai lembaga 

kepercayaan masyarakat merupakan bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan 

strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi (Utari, 2011). Melalui mekanisme – 

mekanisme yang di jalankan oleh bank, seperi jasa penyimpanan kekayaan masyarakat dan 

pemberian kredit, bank akan menunjang pembangunan ekonomi. 
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Menurut Malayu (2002) fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat menjadi 

motivator, dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Selain itu fungsi kredit juga 

dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, 

serta meningkatkan produktivitas. Bagi para pengusaha, pemberian kredit dapat 

meningkatkan gairah dalam usaha dan memperbesar modal kerja perusahaan. Sedangkan bagi 

bank sendiri, tujuan penyaluran kredit, antara lain untuk memperoleh pendapatan bunga dari 

kredit. Sebagai lembaga perantara keuangan yang memiliki kedudukan strategis bank tentu 

harus selalu menjaga kesehatannya. Dengan menjaga kesehatannya bank akan mampu untuk 

melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik. Kegiatan operasional bank yang berjalan 

dengan baik akan membuat profit yang diterima oleh bank akan semakin tinggi. Selain itu 

tidak hanya profit yang tinggi, kegiatan operasinal yang baik akan menekan kemungkinan 

timbulnya risiko bagi bank terutama terkait dengan risiko likuiditas. 

Salah satu cara menjaga kesehatan bank adalah dengan memelihara kemampuan 

likuiditas dari bank tersebut. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir. 2002). Menurut Dendawijaya 

(2005) likuiditas adalah kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban bank diartikan sebagai hutang yang dimiliki oleh 

bank terhadap pihak lain. Sedangkan jangka pendek diartikan kewajiban dari bank tersebut 

memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. 

Likuiditas sebuah bank dapat dilihat dari ukuran likuiditasnya atau rasio likuiditas 

(Loan Deposit Ratio). Rasio likuiditas ini menilai besaran kredit yang diberikan oleh bank 

kepada masyarakat dibanding dengan jumlah penerimaan yang didapat oleh bank dari 

berbagai sumber (Ruslian, 2015). Sesuai dengan definisi dari likuiditas, likuiditas yang 

rendah menunjukkan kurangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum salah satu pengukuran likuiditas bank umum 

adalah dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Loan to Deposit Ratio 

merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Pengendalian rasio LDR sebisa mungkin harus sesuai 

dengan batas dan aturan yang sudah ditetapkan serta harus selalu menjadi perhatian bagi 

setiap perbankan. Loan to Deposit Ratio  yang tinggi menunjukan bahwa bank terlalu banyak 

memberikan kredit yang mengakibatkan bank menjadi tidak liquid. Disisi lain Loan to 

Deposit Ratio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa bank terlalu banyak memiliki dana 

disimpan, hal ini akan mengakibatkan rendahnya profit yang akan diterima oleh perbankan 

mengingat mekanisme penyaluran kredit merupakan sumber utama pendapatan bank. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dianingtyas (2013) menemukan hasil 

bahwa kecukupan modal, profitabilitas, dan pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap likuiditas. Sementara itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmawan 

(2012) menyimpulkan bahwa size dan kecukupan modal memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap likuiditas perbankan. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap likuiditas, sedangkan kredit macet berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap likuiditas perbankan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kawuri (2015) diketahui 

bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. 

Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap likuiditas perbankan. 

Hasil lain yang disimpulkan oleh Arditya (2011) mendapati bahwa kecukupan modal 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan kredit macet 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap likuiditas, kemudian profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan. 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa ada perbedaan hasil antara 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmawan (2012) dan Arditya (2011) dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dianingtyas (2013) dan Kawuri (2015). Perbedaan terdapat pada 

pengaruh profitabilitas, kecukupan modal dan kredit macet terhadap likuiditas perbankan. 

Perbedaan tersebut membuat penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, kecukupan modal 

dan kredit macet terhadap likuiditas perbankan menjadi penting untuk di uji ulang. 

 

Tinjauan Pustaka 

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2010). Dalam 

perspektif ilmu keuangan, perbankan adalah bagian dari ilmu keuangan yang memfokuskan 

kegiatan pada bidang keuangan, bukan pada bidang marketing maupun sumber daya manusia 

(Taswan, 2010). Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara atara pihak yang 

kekurangan dana (defisit) dan pihak yang kelebihan dana (surplus). Bank sebagai lembaga 

kepercayaan masyarakat serta merupakan bagian dari sistem moneter memiliki kedudukan 

strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi (Utari, 2011). Melalui mekanisme – 

mekanisme yang di jalankan oleh bank, seperi pemberian kredit dan jasa penyimpanan 

kekayaan dari masyarakat, bank tentu akan menunjang pembangunan ekonomi tersebut. 

kedudukan strategis bank sebagai perantara keuangan memiliki peran yang sangat vital, salah 

satu ukuran dari kesejahteraan masyarakat adalah seberapa cepat uang beredar, dan ini juga 

termasuk dalam fungsi dari perbankang itu sendiri. 

Sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis tentu bank harus selalu menjaga 

kesehatannya. Salah satu cara menjaga kesehatan bank adalah dengan memelihara 

kemampuan likuiditas dari bank tersebut dimana likuiditas merupakan salah satu ukuran 

kinerja keuangan suatu perbankan. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban yang harus segera dibayar (Didamba, 2015). Kewajiban yang harus segera dibayar 

ini dapat diartikan sebagai hutang jangka pendek. Sehingga likuiditas ini merupakan salah 

satu komponen yang vital dalam menilai kesehatan suatu bank. Melalui pengukuran tingkat 

likuiditas akan diketahui seberapa sehat bank di mata masyarakat atau perusahaan penanam 

modal. 

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan oleh bank 

dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya, 2005). Sehingga bisa dikatakan bahwa Loan 

to Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk mengukur likuiditas sebuah bank dengan membagi 

jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima bank. Selain 

sebagai salah satu ukuran likuiditas sebuah perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) ini juga 

menunjukkan kemampuan sebuah bank dalam menyediakan dana kepada pihak debitur 

dengan modal sendiri maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Almilia dan 

Herdiningtyas, 2005). Terpenuhinya ketentuan sebagai bank yang likuid berdasarkan batasan 

dan aturan yang telah ditetapkan, maka likuiditas bank dapat berfungsi sebagai berikut 

(Taswan, 2010) yaitu untuk menunjukkan dirinya atau bank sebagai tempat yang aman untuk 

menyimpan uang, lalu memungkinkan bank untuk memenuhi komitmen kreditnya 

selanjutnya adalah untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak mengunutngkan. 

Disamping itu fungsi lain likuiditas bank adalah untuk menghindari diri dari penyalahgunaan 

kemudahan atau kesan negatif dari otoritas pengawas atau penguasa moneter karena 

meminjam dana likuiditas dari bank sentral dan yang terakhir adalah memperkecil penilaian 

risiko ketidakmampuan membayar kewajiban penarikan dananya. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas 
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Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank, selain itu semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin baik pula 

posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Utari, 2011). Menurut Kasmir (2014) ada dua 

hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga agar supaya kredit yang disalurkan tidak 

menimbulkan masalah, serta dalam melepas kreditnya agar berkualitas. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmawan (2012), mengungkapkan 

hubungan profitabilitas terhadap likuiditas memiliki pengaruh positif. Sama seperti penelitian 

yang dilakukan Dianingtyas (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

positif terhadap likuiditas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Santoso dan Sukihanjani 

(2012) memperoleh hasil yang sama pula, yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap likuiditas perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diajukan 

hipotesis mengenai pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas adalah sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap likuiditas. 

 

Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Likuiditas 

Sebuah bank, dalam menyalurkan kredit tentu membutuhkan modal yang cukup 

sehingga mekanisme penyaluran kredit tersebut dapat berjalan dengan baik (Nandadipa, 

2010). Selain itu, modal bank bisa dijadikan sebagai dana likuid untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek perbankan. Kecukupan modal yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki 

modal cukup yang digunakan sebagai dana likuid (Dianingtyas, 2013). Semakin efisien 

modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu 

meningkatkan pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank (Syafitri, 

2011). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dianingtyas (2013), kecukupan modal 

memiliki hubungan yang positif terhadap likuiditas. Hal ini didasarkan pada perhitungan 

rasio capital adequacy ratio. Penelitian Dianingtyas (2013) diperkuat oleh hasil penelitian 

Bramantya (2015) yang menyatakan bahwa kecukupan modal memiliki pengaruh positif 

terhadap likuiditas. 

H2 : Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap likuiditas. 

 

Pengaruh Kredit Macet Terhadap Likuiditas 

Kredit macet yang tidak segera ditangani akan berakibat pada menurunnya laba yang 

diterima oleh bank dari kredit yang diberikan. Disisi lain kredit yang bermasalah akan 

mempengaruhi kemampuan perbankan dalam menghasilkan dana likuid, dimana situasi ini 

akan berakibat pada menurunnya profit yang akan diterima oleh perbankan. Profit yang 

menurun berpengaruh pula pada semakin rendahnya aktiva lancar yang ada di bank, sehingga 

keadaan ini membuat kemampuan perbankan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nandadipa (2010) menyimpulkan bahwa kredit (Non-

Performing Loan) memberikan pengaruh negatif terhadap likuiditas bank. Tidak berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramantya (2015) yang mengemukakan bahwa kredit 

macet juga memiliki hubungan yang negatif terhadap likuiditas. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, dapat diajukan hipotesis mengenai pengaruh kredit macet terhadap likuiditas adalah 

sebagai berikut: 

H3 : Kredit macet berpengaruh negatif terhadap likuiditas. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kecukupan modal 

dan kredit macet terhadap likuiditas perbankan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan sektor keuangan sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 
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26 sampel perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 tahun (2012-2016). Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Variabel dependen pada penelitian ini 

adala likuiditas yang diukur dengan loan to deposit ratio. Sedangkan variabel independen 

penelitian adalah profitabilitas yang diukur dengan return on asset, kecukupan modal yang 

diukur dengan capital adequacy ratio, dan kredit macet yang diukur dengan non-performing 

loan. Analisis data dapat diuji dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 

Uji asumsi klasik memuat uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskesdastisitas. Sedangkan analisis regresi linier berganda dapat diuji dengan uji-t 

(parsial) dan uji-f (simultan). 

 

Analisis Data dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistika yang mempelajari bagaimana 

mengumpulkan data, menyajikan dalam bentuk yang lebih mudah dan lebih cepat dipahami 

dan dimengerti (Subagyo, Djarwanto. 2005). Hasil analisis statistik deskriptif dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini: 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LIK 130 ,53690 1,25740 ,8565346 ,13056422 
ROA 130 -,11730 ,07760 ,0085746 ,02208859 
CAR 130 ,09340 ,42510 ,1860154 ,04720482 
NPL 130 ,00140 ,15820 ,0236546 ,02144474 

Valid N (listwise) 130     

 

Data penelitian yang di ringkas dalam tabel diatas dapat dianalisis bahwa dari 26 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2012-

2016, terdapat 130 sampel data. 

Variabel likuiditas (LIK) memiliki nilai minimum sebesar 0,53690 dan nilai 

maksimum sebesar 1,25740.  Rata-rata hitung (mean) variabel LIK adalah sebesar 

0,8565346. Sedangkan standar deviasi adalah sebesar 0,13056422 artinya dari sample 130 

variabel LIK memiliki penyimpangan sebesar 0,13056422 dari rata-ratanya.  

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0,11730 dan nilai 

maksimum sebesar 0,07760. Rata-rata hitung (mean) variabel ROA adalah sebesar 

0,0085746. Sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0,02208859 artinya dari sample 130 

variabel ROA memiliki penyimpangan sebesar 0,02208859 dari rata-ratanya. 

Variabel kecukupan modal (CAR) memiliki nilai minimum sebesar 0,09340 dan nilai 

maksimum sebesar 0,42510. Rata-rata hitung (mean) variabel CAR adalah sebesar 

0,1860154. Sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0,04720482 artinya dari sample 130 

variabel CAR memiliki penyimpangan sebesar 0,04720482 dari rata-ratanya. 

Variabel kredit macet (NPL) memiliki nilai minimum sebesar 0,00140 dan nilai 

maksimum sebesar 0,15820. Rata-rata hitung variabel NPL adalah sebesar 0,0236546. 

Sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0,02144474 artinya dari sample 130 variabel 

NPL memiliki penyimpangan sebesar 0,02144474 dari rata-ratanya. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
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Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, suatu 

data berdistribusi normal ataukah tidak berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Hasil  uji normalitas dapat 

dilihat pada tabel 2 dibawah ini: 

 

Tabel 2 

Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 130 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 
Std. Deviation ,12994002 

Most Extreme Differences 
Absolute ,101 
Positive ,101 
Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,152 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,140 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara 

normal. Hasil output dari aplikasi IBM SPSS v20 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah sebesar 0,140. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. 

Sig. ≥ 0,05 yang artinya Ho diterima dan Ha di tolak (data terdistribusi secara normal). 

 

Uji Multikoleniaritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya antar variable independen tidak 

terjadi korelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen di dalam 

model regresi digunakan perhitungan Tolerance Value (TOL) dan Variance Inflation Factor 

(VIF). TOL adalah besarnya variasi dari satu variabel independen yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Sedangkan VIF menjelaskan derajat suatu variabel independen 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat 

pada tabel 3 dibawah ini: 

 

Tabel 3 

Uji Multikoleniaritas 
Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

ROA ,712 1,404 

CAR ,990 1,011 

NPL ,713 1,402 

a. Dependent Variable: LIK 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai TOL 0,712 > 0,1 dan nilai VIF 1,404 < 10. Artinya variabel ROA tidak 

memiliki korelasi dengan variabel independen lainnya yaitu kecukupan modal (CAR) 

ataupun variabel kredit macet  (NPL). CAR memiliki nilai TOL 0,990 > 0,1 dan nilai VIF 

1,011 < 10. Artinya variabel CAR tidak memiliki korelasi dengan variabel independen lain 

yaitu ROA dan NPL. Variabel NPL memiliki nilai TOL 0,713 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 

1,402. Artinya variabel NPL tidak memiliki korelasi dengan variabel independen lain yaitu 

ROA dan CAR. 
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Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Apabila terdapat korelasi, maka pada keadaan ini terdapat problem 

autokorelasi. Akibat adanya problem autokorelasi dalam model regresi adalah variance 

sampel tidak dapat menggambarkan variance populasi sehingga model regresi yang 

dihasilkan tidak dapat digunakan untuk mehitung nilai variabel dependen pada nilai 

independen tertentu (Granita, 2011). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4 dibawah 

ini: 

 

Tabel 4 

Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,098
a
 ,010 -,014 ,13147783 1,836 

a. Predictors: (Constant), NPL, CAR, ROA 
b. Dependent Variable: LIK 

 

Hasil perhitungan autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa 

dalam model regresi tidak terdapat problem autokorelasi. Hal ini di jelaskan dalam tabel 4.4 

dimana ketika dU < dw < 4- dU maka dalam model regresi tidak terdapat problem 

autokorelasi. Melalui tabel 4 diketahui bahwa dU < dw < 4 - dU maka diperoleh 1,7610 < 

1,836 < 2,2390. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Kebanyakan data heteroskedastisitas adalah data crossection, hal ini 

dikarenakan data crossection menghimpun data yang mewakili banyak ukuran (kecil, sedang 

dan besar). Hasil uji heteroskesdastisitas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini: 

 

Gambar 1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar grafik scatterplot diatas diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak 

(tidak membentuk pola tertentu) serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 
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Y. Melalui gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa model regresi bersifat homoskedastisitas 

dan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan linier antara 

dua atau lebih variabel independen (X1,X2,X3,.....Xn) dengan variabel dependen (Y) apakah 

arah hubungan tersebut positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen 

ketika variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas (LIK), sedangkan variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA, kecukupan modal (CAR) dan 

kredit macet (NPL). Setelah dilakukan pengolahan menggunakan aplikasi IBM SPSS v20 

didapat hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi 

  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,825 ,050   

ROA ,554 ,621 ,094  

CAR ,063 ,247 ,023  

NPL ,624 ,639 ,103  

 

 

Berdasarkan tabel 5 hasil output aplikasi IBM SPSS v20 diatas maka regresi yang 

dihasilkan adalah: 

Liki = 0,825 + 0,554 ROAi + 0,063 CARi + 0,624 NPLi + ε 

Intrepretasi dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 0,825 artinya jika ROA (X1), CAR (X2) dan NPL(X3) nilainya 

adalah 0, maka LIK (Y) nilainya adalah 0,825. 

b. Koefisien regresi variabel ROA (X1) sebesar 0,554 artinya apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan ROA mengalami kenaikan sebesar 1, maka LIK 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,554. 

c. Koefisien regresi variabel CAR (X2) sebesar 0,063 artinya apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan CAR mengalami kenaikan sebesar 1, maka LIK 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,063. 

d. Koefisien regresi variabel NPL (X3) sebesar 0,624 artinya apabila variabel 

independen lain nilainya tetap dan NPL mengalami kenaikan sebesar 1, maka LIK (Y) 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,624. 

 

 

Uji Parsial (Uji T) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variable independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variable dependen (Ghazali, 2013). Variabel dependen yang digunakan 

adalah likuiditas (LIK). Sedangkan yang digunakan sebagai variabel independen pada 

penelitian ini adalah profitabilitas (ROA), kecukupan modal (CAR) dan kredit macet (NPL). 

Uji-T dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan yaitu 5%. Setelah dilakukan 

pengolahan data menggunaka aplikasi IBM SPSS v20 diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 6 
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Uji Parsial (Uji T) 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,825 ,050  16,343 ,000 

ROA ,554 ,621 ,094 ,891 ,374 

CAR ,063 ,247 ,023 ,257 ,798 

NPL ,624 ,639 ,103 ,976 ,331 

a. Dependent Variable: LIK 

 

Intrepretasi dari uji-T berdasarkan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Likuiditas 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa angka signifikansi profitabilitas (ROA) adalah 

sebesar 0,374. Karena angka signifikansinya (0,374) ≥ 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa profitabilitas (ROA) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas. Melihat pada hasil tersebut maka Ho yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas diterima (Ho diterima dan Ha ditolak). 

2. Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Likuiditas 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa angka signifikansi kecukupan modal (CAR) 

adalah sebesar 0,798. Karena angka signifikansinya (0,798) ≥ 0,05 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa kecukupan modal (CAR) secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas. Melihat pada hasil tersebut maka Ho yang menyatakan bahwa 

kecukupan modal tidak berpengaruh positif terhadap likuiditas diterima (Ho diterima 

dan Ha ditolak). 

3. Pengaruh Kredit Macet Terhadap Likuiditas 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa angka signifikansi kredit macet (NPL) adalah 

sebesar 0,331. Karena angka signifikansinya (0,331) ≥ 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kredit macet (NPL) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen (Priady, 2015). Variabel dependen yang 

digunakan adalah likuiditas perbankan. Sedangkan sebagai variabel independen adalah 

profitabilitas (ROA), kecukupan modal (CAR) dan kredit macet (NPL). Uji-F dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikan yaitu 5%. Setelah dilakukan pengolahan data 

menggunaka aplikasi IBM SPSS v20 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 7 

Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,021 3 ,007 ,404 ,750
b
 

Residual 2,178 126 ,017   

Total 2,199 129    
a. Dependent Variable: LIK 
b. Predictors: (Constant), NPL, CAR, ROA 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa angka F hitung adalah 0,404 dengan 

signifikansi 0,750. Nilai signifikansi tersebut (0,750) > 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa 

variabel NPL, CAR dan ROA secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap 

variabel LIK. 
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Pembahasan 
Return On Asset (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki (Santoso, Sukihanjani. 2011). Semakin besar 

ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Utari, 2011).  Melalui tabel 

1 dari penelitian ini diketahui bahwa mean atau rata-rata hitung dari variabel likuiditas adalah 

sebesar 85,65% artinya pada penelitian ini rata-rata likuiditas bank berada pada kondisi baik 

sehingga pada kondisi ini profitabilitas tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. 

Selain itu ketika bank bisa menjaga ketentuan penyediaan modal minimum maka pada 

kondisi ini profitabilitas tidak berpengaruh pada likuiditas. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhtar et al (2011) menyatakan bahwa 

ROA memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap likuiditas pada Model I (bank 

Konvensional) dan signifikan pada Model II (Bank Syariah). Menurut Akhtar et al (2011) 

ketika bank berada dalam kondisi yang efisien artinya kondisi dimana bank dapat 

menggunaan aktiva secara optimal untuk menghasilkan laba serta bank mampu untuk 

menjaga tingkat resiko likuiditas maka pada kondisi ini profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas. Dengan demikian temuan pada penelitian baru ini mendukung hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh Akhtar et al (2011) dimana profitabilitas tidak 

berpengaruh pada likuiditas. 

Menurut Prayudi (2011), dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil, dan dengan 

persentase kecukupan modal minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta likuiditas 

perbankan yang masuk dalam katagori sehat maka kecukupan modal tidak berpengaruh 

terhadap tingkat likuiditas perbankan. Hal ini dikarenakan kecukupan modal yang diukur 

dengan capital adequacy ratio menunjukkan kemampuan permodalan yang ada digunakan 

untuk menutup kemungkinan kerugian dalam mekanisme kredit dan perdagangan surat-surat 

berharga (Prayudi, 2011). Sehingga ketika bank berada pada kondisi sehat dilihat dari tingkat 

likuiditasnya maka kerugian bank akibat mekanisme kredit dan perdagangan surat-surat 

berharga semakin menurun, sehingga kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas. 

Bank dikatakan sehat apabila tingkat likuiditasnya antara 85% sampai 100%. 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa rata-rata rasio likuiditas bank pada penelitian ini berada 

pada tingkat 85,65%, artinya rata-rata kesehatan bank pada penelitian ini masuk dalam 

katagori sehat jika dilihat dari rasio likuiditasnya. Sehingga kecukupan modal tidak 

berpengaruh terhadap likuiditas karena bank dalam kondisi sehat dilihat dari rasio 

likuiditasnya. Dengan demikian temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Prayudi (2011) dimana kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas perbankan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Sukihanjani (2011) dan Prayudi (2011) 

menyimpulkan bahwa kredit macet yang diukur dengan NPL tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas perbankan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No/6/23/DPNP Tahun 2004 

tentang Kriteria Penetapan Peringkat Profil Risiko (NPL), sebuah bank dikatakan sehat 

apabila persentase rasio NPL < 5%. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan 

Sukihanjani (2011) diketahui bahwa rata-rata rasio NPL perbankan di Indonesia adalah 

sebesar 2,19%. Angka ini berada di bawah batas maksimal yang disyaratkan Bank Indonesia 

mengenai kriteria bank sehat berdasarkan tingkat kredit macet yaitu sebesar 5%. Sehingga 

kredit macet tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas perbankan. 

Berdasarkan tabel 1 pada penelitian ini rata-rata rasio kredit macet yang diukur 

dengan NPL adalah sebesar 2.02%, angka ini jika dilihat pada kriteria bank sehat menurut 

tingkat kredit macet maka masuk dalam katagori sehat bahkan mendekati sangat sehat, 
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dimana bank dikatakan dalam kondisi sangat sehat apabila rasio kredit macetnya (NPL) < 

2%. Ketika bank dalam keadaan sehat maka kredit macet tidak berpengaruh pada tingkat 

likuiditas. Dengan demikian temuan pada penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Santoso dan Sukihanjani (2011) dan penelitian yang dilakukan oleh 

Prayudi (2011) dimana kredit macet tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisi data dapat disimpulkan bahwa: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Bank berada pada 

kondisi yang sehat terkait dengan likuiditasnya, sehingga ketika bank dalam kondisi 

sehat maka profitabilitas tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbakan. 

2. Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Bank berada pada 

kondisi yang sehat terkait dengan likuiditasnya, sehingga ketika bank dalam kondisi 

sehat maka kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbakan. 

3. Kredit macet tidak berpengaruh terhadap likuiditas perbakan. Rasio NPL pada 

penelitian ini kecil, sehingga pada kondisi tersebut kredit macet tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas. 

 

Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan kepada pihak perusahaan dalam penelitian ini bank untuk dapat menjaga 

Loan to Deposit Rationya (LDR) antara 80% - 110% sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila bank mampu untuk menjaga besarnya 

likuiditas pada kriteria aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu antara  80% - 

110% maka perusahaan akan memperoleh keuntungan (profit). Apabila besarnya 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada kisaran 80% - 110% maka bank akan dapat 

memenuhi kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Sedangkan apabila 

besarnya Loan to Deposit Ratio (LDR) lebih dari 110%, maka bank tidak dapat 

memenuhi permintaan kredit karena dikhawatirkan terjadi penangguhan dalam 

pembayaran kreditnya (beresiko). 

 

2. Bagi Investor 

Diharapkan investor dapat mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum 

melakukan investasi di sektor keuangan sub sektor bank ini. Bank yang memiliki tren 

kinerja baik akan lebih mendatangkan keuntungan bagi investor. Seperti dalam 

penelitian ini termuat mengenai rasio non-performing loan dimana rasio ini 

memberikan informasi terkait dengan resiko kredit yang bermasalah dari pihak bank. 

Selanjutnya kecukupan modal, dimana melalui rasio kecukupan modal dapat 

diketahui kemampuan bank dalam membiayai kegiatan operasional dimana hal ini 

akan berkontribusi besar pada besarnya laba perusahaan. Selain itu pada penelitian ini 

juga terdapat variabel likuiditas, dimana melalui rasio likuiditas dapat diketahui 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian menganalisis pengaruh profitabilitas, kecukupan modal dan kredit macet 

terhadap perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memberikan variasi variabel yang lebih banyak sehingga 

penelitian selanjutnya bisa memberikan informasi yang lebih mengenai pengaruh 

variabel independen lain selain dalam penelitian terhadap likuiditas perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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