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Abstract: The purpose of this study was to determine the influences of Capital
Adequancy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan
(NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) towards the finance company performance that go public in Indonesia Stock Exchange. This research was explanative
which to try explain clausal link and to test linkages that occur between financial
facts and development on financial performance. The results of this research
showed that CAR, NIM, NPL, and LDR had influence partially towards the
finance company performance. LDR was the dominant variable.
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL), dan
Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kinerja perusahaan pembiayaan yang go
public di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif (penelitian penjelasan) yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan klausal
dan menguji keterkaitan yang terjadi antara fakta-fakta dan pengembangan
keuangan tehadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR,
NIM, NPL, dan LDR berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan
pembiayaan. Variabel LDR merupakan variabel yang berpengaruh dominan.
Kata kunci: kinerja, capital adequancy ratio, net interest margin, non performing
loan, loan to deposit ratio

Latar Belakang
Perkembangan dunia pembiayaan yang
sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang
tinggi berpengaruh terhadap performa suatu
perusahaan pembiayaan. Kompleksitas usaha
pembiayaan yang tinggi dapat meningkatkan
risiko yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan yang go public. Permasalahan perusahaan pembiayaan yang go public antara
lain disebabkan depresiasi rupiah. Peningkatan suku bunga sehingga menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah. Lemahnya
kondisi internal perusahaan pembiayaan seperti manajemen yang kurang memadai,
pemberian kredit kepada konsumen, serta
modal yang tidak dapat menutupi risiko-

risiko yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan.
Pengukuran kinerja perusahaan meliputi proses perencanaan, pengendalian dan
proses transaksional bagi kalangan perusahaan, eksekutif perusahaan, pemilik, pelaku
bursa, dan kreditur. Kinerja keuangan sebuah
perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan
rasio-rasio keuangan selama satu priode tertentu. Pengukuran berdasarkan rasio keuangan ini sangatlah bergantung pada metode atau
perlakuan akuntansi yang digunakan dalam
menyusun laporan keuangan perusahaan.
Analisis dan interprestasi dari macam-macam
rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kinerja keuangan perusahaan
dibandingkan dengan analisis yang hanya di-
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dasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri
yang tidak berbentuk rasio.
Media yang dapat digunakan untuk
menilai kinerja keuangan perusahaan adalah
laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya sehingga dapat digunakan untuk membantu pemakaian dalam menilai kinerja keuangan perusahaan pembiayaan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Menurut Nasser
dan Aryati (2006) terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan pembiayaan antara lain:
1. semakin meningkatnya kredit bermasalah
pada perusahaan pembiayaan;
2. banyaknya debitur yang bermasalah menyebabkan kredit macet atau bermasalah;
3. banyak perusahaan pembiayaan tidak
mampu mencapai target yang dibebankan
perusahaan;
4. keterbatasan modal perusahaan pembiayaan yang bersumber kepada bank swasta
nasional maupun asing; dan
5. manajemen tidak profesional.
Penurunan kinerja peusahaan pembiayaan dapat menurunkan pula kepercayaan
bagi para pemegang saham. Menurut PSAK
Nomor 30 tentang akuntansi sewa guna usaha (leasing), mengartikan leasing dipandang
sebagai kontrak antara pemilik (lessor) atau
penyewa barang (lessee), di mana pemilik
barang memberikan penempatan sementara
dalam penggunaan barang kepada pihak
pemakai untuk jangka waktu tertentu.
Kegiatan sewa guna usaha (leasing)
diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri
Perindustrian No. Kep-1221MK/2/1974, No.
321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/l/74
tanggal 7 Februari 1974 tentang Perijinan
Usaha Leasing. Sejak saat itu dan khususnya
sejak tahun 1980 Jumlah perusahaan sewa
guna usaha dan transaksi sewa guna usaha
makin bertambah dan meningkat dari tahun
ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Kebutuhan ekspansi perusahaan untuk
menambah barang modal mempunyai tujuan
utama yang meningkatkan produksi barang
jasanya. Terdapat dua pilihan untuk mendapatkan barang modal tersebut, yaitu dengan
membeli, baik yang dananya bisa dari sisa
kas perusahaan atau hutang ke bank atau kreditur lain. Kedua, dengan menyewa barang
modal yang dibutuhkan dari perusahaan leasing (sewa). Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus
memilikinya. Bila perusahaan ingin membeli
barang modal tersebut maka hanya harga sisa
yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi. Sementara itu, harga barang modal yang
digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak
leasing. Pihak perusahaan mempunyai hak
opsi di mana dapat memilih apakah akan
membeli atau memperpanjang pinjaman atau
mengakhiri pinjaman leasing tersebut.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Nomor 30 tentang sewa guna usaha leasing
memerlukan standar khusus karena memiliki
ciri yang berbeda dengan transaksi akuntansi
yang lain khususnya dalam penilaian dan
pencatatan aktiva leasing perusahaan, perkembangan perekonomian yang sedemikian
pesat, mendorong peningkatan kebutuhan
yang mendesak terhadap dana investasi yang
harus dipenuhi melalui berbagai alternatif
sumber pembiayaan, tak terkecuali digali dari
sektor leasing atau sewa guna usaha. Sejalan
dengan perkembangan tersebut, timbul kebutuhan yang mendesak pula untuk menyediakan SAK yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha.
Sementara itu, menurut Financial Accounting Standard Boards (FASB) nomor 13
lease adalah suatu perjaanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik
atau alat-alat (tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya) biasanya mempunyai jangka waktu tertentu.
Definisi tersebut menjelaskan adanya
kesepakatan antara dua pihak lessor (pihak
yang menyewakan) dan lessee (penyewa).
Dalam perjanjian ini terdapat persetujuan dan
penyerahan atau pengalihan guna atau hak
pakai atas aktiva yang dimiliki yang dapat
disiapkan selama periode tertentu dari lessor
pada lesse. Selama periode yang dimaksud
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dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak
pakai yang diberikan lessor kepada lesse
dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atas konpensasi yang lain sesuai dengan
perjanjian yang dibuat. Jangka waktu perjanjian leasing tergantung pada perjanjian yang
dibuat oleh lessor dan lessee, sehingga jangka waktu perjanjian leasing dapat bervariasi
tergantung pada kesempatan bersama.
Dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk
memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satu
yang paling mudah adalah dengan cara
membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai
keuntungan dan kerugian bagi perusahaan
dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan apakah dana yang
ada mencukupi atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain seperti ketinggalan zaman
sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai
ataupun ada resiko kegagalan memakai serta
kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi. Cara lain dalam memperoleh aktiva
yang dapat diterapkan adalah dengan cara
leasing. Leasing berasal dari kata Lease yang
berarti sewa atau lebih umum diartikan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal
yang bersangkutan atau memperpanjang
jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa
yang telah disepakati bersama.
Menurut Sofyan (2003) kinerja pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan
rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata
tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas
pembiayaan. Lebih lanjut dalam penelitian
ini menyatakan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan ukuran kinerja yang lemah dan
menimbulkan masalah, sehingga dalam penelitian ini disimpulkan bahwa profitabilitas
merupakan indikator yang paling tepat untuk
mengukur suatu kinerja suatu pembiayaan.
Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah
Return of Equity (ROE) untuk perusahaan
pada umumnya, dan Return on Aseset (ROA)

pada pembiayaan. ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh
earning dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur return yang diperoleh dalam investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Mawardi, 2005). Dalam
penelitian ini ROA digunakan dalam ukuran
kinerja pembiayaan.
Alasan dipilihnya ROA sebagai variabel dependen dengan alasan bahwa ROA
digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
ROA merupakan rasio antara laba sesudah
pajak terhadap total aset. Semakin besar
ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. ROA juga merupakan
perkalian antara faktor Net Income Margin
(NIM) dengan perputaran aktiva. NIM menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan perusahaan, sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. Apabila salah satu dari faktor tersebut
meningkat, maka ROA juga akan meningkat.
Alasan dipilihnya perusahaan pembiayaan
karena kegiatan pebiayaan sangat diperlukan
bagi kelancaran kegiatan perekonomian di
sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak
bekerja dengan baik.
Penelitian mengenai analisis pengaruh
rasio keuangan terhadap kinerja pembiayaan
banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Desfian (2005), Yudi (2011) dan Arbaniah (2011). Penelitian ini merupakan replikasi dari ketiga penelitian tersebut. Tetapi
ada terdapat perbedaan ini dengan penelitian
sebelumnya yaitu pemilihan variabel independen yang digunakan, periode penelitian
dan objek penelitian. Variabel Independen
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang menurut penelitian sebelumnya paling berpengaruh terhadap kinerja
pembiayaan. Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR),
Net Interest Margin (NIM), Non Performing
Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio
(LDR). Berdasarkan latar belakang masalah,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
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pengaruh CAR, NIM, NPL, dan LDR terhadap kinerja perusahaan pembiayaan yang go
public di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kajian Literatur
Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada
bagaimana unit organisasi akan dinilai dan
bagaimana caranya sasaran akan dicapai.
Sasaran yang diterapkan pada strategi dalam
sebuah proses manajemen strategi (dengan
memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar,
dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran
lainnya) harus betul-betul digunakan untuk
mengukur kinerja perusahaan selama masa
implementasi strategi (Hunger dan Wheelen,
2003).
Kinerja berasal dari kata performance, kinerja dinyatakan sebagai prestasi
yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu
periode tertentu yang mencerminkan tingkat
kesehatan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi, dan
karyawan yang berdasarkan sasaran, standar
dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997; 419).
Menurut Mahmud dan Halim (2003:75)
ukuran kinerja meliputi rasio-rasio sebagai
berikut.
1. Rasio likuiditas, mengukur kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendeknya atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Rasio aktivitas, mengukur sejauh mana
efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.
3. Rasio solvabilitas, mengukur sejauh mana
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio profitabilitas, mengukur seberapa
kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas).
5. Rasio pasar, mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai pasar.
Rasio keuntungan adalah perbandingan
dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada
waktu tertentu. Kinerja pembiayaan dapat di-

nilai dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Setiap jenis rasio keuangan mempunyai kegunaan untuk membuat analisis yang
berbeda-beda tergantung dari sudut pandang
yang menggunakan dan tujuan dari penggunaannya. Namun, analisis keuangan bukanlah ilmu pasti, sehingga perbandingan antara satu rasio keuangan dengan rasio keuangan lainnya merupakan petunjuk untuk
melakukan analisis lebih lanjut (Farid dan
Siswanto, 1998).
Menurut Hanafi; (2003:77) analisis rasio keuangan dikelompokkan ke dalam empat
macam kategori sebagai berikut.
1. Rasio likuiditas, mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan
melihat aktiva lancar perusahan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal
ini merupakan kewajiban perusahaan). Biasanya rasio yang digunakan adalah current ratio, cash ratio, dan net working capital to total asset ratio.
2. Rasio leverage (solvabilitas), digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka
panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio leverage yang bisanya digunakan seperti debt to total asset ratio, total
debt to total capital asset ratio, total debt
to equity ratio, long term debt to equity
ratio, dan lain-lain.
3. Rasio aktivitas, melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat
kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah
pada tingkat penjualan tertentu akan
mengakibatkan semakin besarnya dana
kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan misalnya: total asset turn over ratio,
receivable turn over ratio, inventory turn
over ratio, dan sebagainya.
4. Rasio keuntungan (profitabilitas), menggambarkan tentang kemampuan suatu
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu pada
periode tertentu. Beberapa rasio yang sering digunakan adalah gross profit
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margin, net profit margin, return on total
asset (ROA), dan sebagainya
ROA merupakan kemampuan dari
modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh
aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROA menggunakan laba sebagi
salah satu cara untuk menilai aktivitas dalam
menggunakan aktiva perusahaan dalam
menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang
dihasilkanmaka semakin tinggi pula ROA.
Hal ini berarti bahwa perusahaan semakin
efektif untuk menghasilkan keuntungan.
ROA dihitung bedasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan rata-rata total
assets. Dalam penelitian ini ROA digunakan
sebagai indikator performance atau kinerja
pembiayaan. ROA menunjukkan efektifitas
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
dengan mengoptimalkan assets yang dimiliki.
Semakin tinggi ROA maka menunjukkan
semakin efektif perusahaan tersebut, karena
besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya
laba yang dihasilkan perusahaan.
Informasi mengenai kinerja sangat
bermanfaat bagi penggunaan laporan keuangan. Bagi kelompok investor, kreditur
maupun masyarakat umumnya menginginkan
investasi. Pembiayaan dengan total aset
relatif besar akan mempunyai kinerja yang
lebih baik karena mempunyai total revenue
yang relaitif besar sebagai akibat penjualan
produk meningkat. Dengan meningkatnya
total revenue maka akan meningkatkan laba
perusahaan sehingga kinerja keuangan akan
lebih baik (Mawardi, 2005:101)
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang menunjukkan
kemampuan pembiayaan dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen pembiayaan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat
berpengaruh terhadap besarnya modal. Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar
presentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Modal perlu dirinci apa yang dapat digolongkan dan diperhitungkan sebagai
modal pembiayaan.
Aktiva tertimbang menurut resiko

(ATMR) dihitung dari aktiva yang tercantum
dalam neraca maupun aktiva yang bersifat
administratif (tidak tercantum dalam neraca)
terhadap masing-masing pos dalam aktiva itu
atau golongan nasabah atau sifat agunan
(Dunhil, 2005: 254).
Bobot resiko terhadap tagihan berupa
pinjaman yaitu: saldo yang diperhitungkan
seharusnya adalah net setelah saldo pinjaman
dikurangi dengan cadangan penyisihan
penghapusan aktiva produktif (PPAP) khusus
untuk kredit dan sudah memperoleh jaminan
resiko dianggap 0% (nol).
NIM adalah rasio yang digunakan
untuk mengetahui kemampuan manajemen
perusahaan pembiayaan terutama dalam hal
pengelolaan aktiva produktif sehingga bisa
menghasilkan laba bersih. Pendapatan bunga
bersih itu sendiri bisa dihitung dengan cara
pendapatan bunga dikurangi beban bunga.
Rasio ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan pembiayaan dengan baik
sehingga perusahaan pembiayaan yang bermasalah dan mengalami masalah bisa diminimalisir. Semakin besar ratio, semakin meningkat pendapatan bunga yang diperoleh
dari aktiva produktif yang dikelola oleh pihak pembiayaan dengan baik. Dengan demikian, resiko yang seringkali menimbulkan
masalah dalam pembiayaan bisa dihindari.
Bagaiamanapun juga, pengelolaan dan manajemen yang baik di setiap kegiatan operasional pembiayaan memang sangat dibutuhkan
sehingga pembiayaan bisa berada dalam
kondisi yang lebih aman. Untuk menghitung
ratio ini bisa menggunakan rumus berikut:
NIM merupakan perbandingan antara
pendapatan bunag bersih terhadap rata-rata
aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih
diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi
beban bunga. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga. Menurut peraturan perusahaan pembiayaan tentang penilaian kualitas
aktiva pembiayaan umum yang kita maksud
dengan aktiva produktif adalah penyediaan
dana perusahaan pembiayaan untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit.
Non Performing Loan (NPL) adalah
kredit bermasalah merupakan salah satu
indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi
pembiayaan. Salah satu fungsi pembiayaan
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adalah sebagai penghubung antara pihak
yang memiliki kelebihan dana dengan pihak
yang membutuhkan dana. Perusahaan pembiayaan menetapkan bahwa resiko kredit
bermasalah NPL adalah sebesar 5%.
NPL mencerminkan resiko kredit,
semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko
kredit yang ditanggung perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan NPL yang
tinggi akan memperoleh biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya. Sehingga berpotensi terhadap kerugian
perusahaan pembiayaan.
Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi
pada saat adanya kewajiban kliring, dimana
pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar
yang dimiliki perusahaan (Suyono, 2005:48).
LDR dihitung dari perbandingan antara total
kredit dengan dana pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada pembiayaan lain). Standar terbaik LDR adalah di atas 85%. Untuk
dapat memperoleh LDR yang optimum, pembiayaan harus tetap menjaga NPL.
LDR berpengaruh terhadap earning
after tax (EAT), apabila LDR besar maka
EAT besar. LDR bergantung pada manajemen pembiayaan. Besar LDR pembiayaan
tidak sama. Hubungan LDR dengan EAT
bersifat bebas, tidak autokorelasi. Semakin
besar LDR semakin besar potensi mencapai
EAT, sejauh NPL bisa ditekan (Suyono
2005:123).
Modal pembiayaan merupakan energi
dari pada kegiatan perusahaan pembiayaan,
kalau kapasitasnya terbatas maka sulit bagi
pembiayaan tersebut untuk meningkatkan
kapasitas pembiayaan. Khusus dalam penyaluran kredit. Diharapkan pada tahun 2014
nanti semua perusahaan pembiayaan yang go
public telah memiliki modal minimum Rp
100 miliyar, karena Capital Adequacy Ratio
(CAR) di bawah 8% tidak mempunyai peluang untuk memberikan kredit. Padahal kegiatan utama perusahaan pembiayaan adalah
menghimpun dana dan menyalurkannya
kembali dalam bentuk kredit. Dengan CAR
yang cukup atau memenuhi ketentuan pembiayaan tersebut dapat beroperasi sehingga

tercipta laba. Dengan kata lain semakin
tinggi CAR semakin baik kinerja pembiayaan. Penyaluran kredit yang optimal, dengan
asumsi tidak terjadi macet akan meningkatkan laba perusahaan. Besarnya modal suatu
perusahaan pembiayaan, akan mempengaruhi
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja perusahaan pembiayaan.
Hasil penelitian Mawardi (2005)
menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh
terhadap ROA yang merupakan praksi dari
kinerja Perusahaan pembiayaan yang go
public. Hal ini terjadi karena peraturan Perusahaan pembiayaan yang mensyaratkan
CAR minimal sebesar 8% menyebabkan
perusahan pembiayaan yang go public selalu
menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun pembiayaan cenderung menjaga CAR tidak lebih dari 8% ini
berarti pemborosan. Hal ini juga dapat terjadi
karena pembiayaan belum dapat melemparkan kredit sesuai dengan yang diharapkan
atau belum optimal.
Berbeda dari hasil penelitian oleh
Suyono (2005) dan Desfian (2005) yang
menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif
tehadap ROA. Desfian (2005) menyatakan
bahwa semakin menurun CAR semakin rendah profitabilitas yang diperoleh. Hal ini disebabkan taksiran modal akan negative
spread dan peningkatan aset yang tidak diimbangi dengan penambahan modal. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat
menurunkan profitabilitas.
NIM sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga serta kualitas konsumen produktif. Perusahaan pembiayaan (leasing) perlu berhati-hati memberikan kredit sehingga
kualitas konsumen produktifnya tetap terjaga.
Dengan kualitas kredit yang baik dapat
meningkatkan pendapatan bunga bersih
sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba perusahaan pembiayaan (leasing).
Pendapatan bunga bersih yang tinggi akan
mengakibatkan meningkatnya laba sebelum
pajak sehingga ROA pun bertambah.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian
Mawardi (2005) yang menunjukkan NIM
berpengaruh terhadap ROA. Setiap peningkatan NIM akan mengakibatkan peningkatan
ROA. Hal ini terjadi karena setiap peningkat-
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an endapatan bunga bersih, yang merupakan
selisih antara total biaya bunga dengan total
pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya laba sebelum pajak, yang pada akhirnya
Dalam penelitian Mawardi (2005)
NPL merupakan proksi dari resiko kredit
yang terdapat dalam laporan keuangan
publikasi. Perusahaan pembiayaan (leasing)
dapat menjalankan operasinya dengan baik
jika memenuhi NPL di bawah 5%. Kenaikan
NPL yang semakin tinggi menyebabkan cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang ada tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit tersebut harus diperhitungkan sebagai beban (biaya) yang
langsung berpengaruh terhadap keuntungan
perusahaan pembiayaan (leasing) dan karena
keuntungan atau akumulasikeuntungan juga
habis,maka harus dibebankan kepada modal
(Dunhil, 2005). Dengan demikian kenaikan
NPL mengakibatkan laba menurun sehingga
ROA menjadi semakin kecil. Dengan kata
lain semakin tinggi NPL maka kinerja perusahaan pembiayaan (leasing) semakin menurun demikian juga sebaliknya.
Pengaruh NPL terhadap ROA didukung oleh penelitian Mawardi (2005) yang
menunjukkan bahwa NPL mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA, artinya
setiap kenaikan jumlah NPL akan berakibat
menurunnya ROA. Menurutnya hal ini terjadi karena peraturan Bank Indonesia perihal
NPL mengatur bahwa setiap kenaikan outstanding pinjaman diberikan, harus ditutupi
dengan cadangan aktiva produktif dengan
cara mendebet rekening biaya cadangan aktiva produktif dan mengkredit rekening cadangan penghapusan aktiva produktif, sehingga setiap kenaikan outstanding pinjaman
diberikan akan menambah biaya cadangan
aktiva produktif yang pada akhirnya mempengaruhi ROA.
Peningkatan LDR berarti penyaluran
dana ke pinjaman semakin besar sehingga
laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Standar
LDR yang baik adalah 8,5% sampai dengan
11%. Oleh karena itu pihak manajemen harus
dapat mengelola dana yang dihimpun dari
masyarakat untuk disalurkan kembali dalam

bentuk kredit. Logika teori tersebut didukung
oleh hasil penelitian Desfian (2005) yang
menyatakan bahwa secara parsial variabel
LDR disebabkan peningkatan dalam pemberian kredit ataupun penarikan dana oleh masyarakat di mana hal ini dapat mempengaruhi
likuiditas perusahaan pembiayaan (leasing)
yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
Pada dasarnya penelitian ini berhubungan dengan rasio keuangan CAMELS
(capital, asset, management, earnings,
liquidity dan sensitivity to market) yang digunakan sebagai alat ukur kenerja perusahaan
pembiayaan, di mana kinerja perusahaan diukur dari seberapa besar perusahaan tersebut
mendatangkan keuntungan, sehingga dengan
kinerja yang semakin tinggi, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan pembiayaan akan semakin banyak. Analisis profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yang profit oriented. Rasio
keuangan pembiayaan yang sesuai adalah
ROA, kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pembiayaan adalah CAR,
NIM, NPL dan LDR. Tentunya ada faktor
lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan
pembiayaan, tetapi merujuk pada penelitian
terdahulu di mana penelitian tersebut dijadikan acuan dalam membangun kerangka konseptual.
Penilaian kinerja keuangan perusahaan
sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan
mereka terhadap suatu perusahaan pembiayaan. Kepentingan terhadap perusahaan tersebut, sedangkan bagi perusahaan digunakan
sebagai dasar untuk menyusun sistem
imbalan dalam perusahaan.
Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka konseptual penelitian
yang dapat digambarkan dalam Gambar 1.
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. CAR, NIM, NPL dan LDR berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan yang go public
di BEI.
2. CAR, NIM, NPL dan LDR berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap kiner-ja
perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI.
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3. Variabel NIM berpengaruh dominan terhadap kinerja Perusahaan Pembiayaan
yang go public di BEI.
CAR (X1)
NIM (X2)
NPL (X3)

Kinerja perusahaan
pembiayaan yang go
public di BEI (Y)

LDR (X4)
Gambar 1: Kerangka Konseptual

Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian eksplanatif (penelitian penjelasan)
yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan
hubungan klausal dan menguji keterkaitan
yang terjadi antara fakta-fakta dan pengembangan keuangan tehadap kinerja keuangan.
Variabel dependen berupa kinerja perusahaan Pembiayaan yang diukur dengan
ROA, bentuk yang paling sederhana dihitung
sebagai laba bagi aktiva. ROA dapat dipisahkan menjadi komponen yang memiliki makna relatif terhadap penjualan. Hal ini dilakukan karena rasio konponen ini berguna bagi
analisis kinerja perusahaan. Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai propitabilitas perusahaan dan merupakan indikator
utama atas aktivitas perusahaan. ROA yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Variabel independen berupa rasio-rasio
keuangan antara lain CAR, NIM, NPL dan
LDR, masing-masing variabel didefenisikan
sebagai berikut.

Data dalam penelitian ini berupa data
keuangan perusahaan pembiayaan yang go
public di BEI tahun 2009 – 2011 yang telah
diaudit dan kemudian dipublikasikan. Untuk
memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan melalui:
1. dengan cara mencatat atau menyalin data
yang ada pada situs BEI; dan
2. dengan mengambil data dari kepustakaan
dan literatur yang ada, yang terkait dengan
objek penelitian.
Teknik penentuan sampling dilakukan
dengan sampling jenuh atau sensus yaitu
dimana semua anggota populasi digunakan
sebagai sampel sama dengan populasi. Sampel seluruhnya diambil dari 11 perusahaan
pembiayaan yang go public di BEI. Oleh
karena besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, makin besar
kesalahan generalisasi (Sugiyono, 2001:105).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini
menyajikan hasil uji F, uji t dan uji determinasi. Secara terpapar disajikan dalam beberapa penjelasan berikut.
Berdasarkan Tabel 1, nilai Fhitung yang
dihasilkan sebesar 48,077 yang lebih besar
dari Ftabel (df: 4, 28; α: 5%) sebesar 2,714
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang
lebih kecil dari 0,05 (α < 5%). Hal ini dapat
disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak yang
berarti bahwa secara serempak (simultan) ada
pengaruh variabel independen yang terdiri
dari CAR, NIM, NPL dan LDR terhadap
variabel dependen yaitu kinerja perusahaan
pembiayaan (Return on Assets).

Tabel 1. Hasil Uji F
Model
Regresi
Residual
Total

Sum of Squares
1.606,570
233,916
1.840,485

Df
4
8
2

Mean Square
401,642
8,354

F
48,077

Sig.
0,000
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Tabel 2. Hasil Uji t
Model
(Konstan)
CAR
NIM

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
–31,523
4,592
0,048
0,023
0,130
0,028

Standardized Coefficients
Beta
0,171
0,343

t
–6,865
2,095
4,690

Sig.
.000
.045
.000

NPL

1,255

0,573

0,232

2,188

.037

LDR

0,497

0,072

0,823

6,857

.000

Sumber: data diolah
Berdasarkan Tabel 2, nilai thitung yang
dihasilkan CAR sebesar 2,095 yang lebih
besar dari ttabel (df: 32; α: 5%) sebesar 2,04
dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 yang
lebih kecil dari 0,05 (α < 5%), hal ini dapat
disimpulkan H1 diterima dan Ho ditolak yang
berarti bahwa secara parsial ada pengaruh
variabel independen CAR terhadap variabel
dependen yaitu kinerja perusahaan pembiayaan (Return on Assets).
Nilai thitung yang dihasilkan NIM sebesar 4,69 yang lebih besar dari ttabel (df: 32; α:
5%) sebesar 2,04 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α <
5%). Hal ini dapat disimpulkan H1 diterima
dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara
parsial ada pengaruh variabel independen
NIM terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan pembiayaan (ROA).
Nilai thitung yang dihasilkan NPL sebesar 2,188 yang lebih besar dari ttabel (df: 32;
α: 5%) sebesar 2,04 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,037 yang lebih kecil dari 0,05 (α <
5%). Hal ini dapat disimpulkan H1 diterima
dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara
parsial ada pengaruh variabel independen
NPL terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan pembiayaan (ROA).
Nilai thitung yang dihasilkan LDR sebesar 6,86 yang lebih besar dari ttabel (df: 32; α:
5%) sebesar 2,04 dengan nilai signifikansi
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α <
5%). Hal ini dapat disimpulkan H1 diterima
dan Ho ditolak yang berarti bahwa secara
parsial ada pengaruh variabel independen
LDR terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan pembiayaan ROA.
Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut,
maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi
berganda sebagai berikut:

Y = –31,523 + 0,048X1 + 0,130X2 + 1,255X3
+ 0,497X4 + 4,59
Berdasarkan hasil persamaan regresi
berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1. nilai konstanta sebesar –31,523 yang berarti bahwa dengan asumsi cateris paribus/
tetap nilai ROA sebesar -31,523 jika tidak
dipengaruhi oleh CAR, NIM, NPL dan
LDR;
2. nilai koefisien CAR sebesar 0,048 yang
berarti bahwa jika terdapat pengaruh sebesar satu satuan dari variabel CAR, maka
nilai ROA akan mengalami peningkatan
sebesar 0,048;
3. nilai koefisien NIM sebesar 0,130 yang
berarti bahwa jika terdapat pengaruh sebesar satu satuan dari variabel NIM, maka
nilai ROA akan mengalami peningkatan
sebesar 0,130;
4. nilai koefisien NPL sebesar 1,255 yang
berarti bahwa jika terdapat pengaruh sebesar satu satuan dari variabel NPL, maka
nilai ROA akan mengalami peningkatan
sebesar 1,255; dan
5. nilai koefisien LDR sebesar 0,497 yang
berarti bahwa jika terdapat pengaruh sebesar satu satuan dari variabel LDR, maka
nilai ROA akan mengalami peningkatan
sebesar 0,497.
Uji determinasi dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk mengetahui variabel
yang memiliki pengaruh dominan terhadap
variabel dependennya. Pengujian ini menggunakan angka beta yang dihasilkan oleh
masing-masing variabel. Secara terperinci disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.
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Tabel 3. Hasil Uji Determinasi
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
(Constant)
31,523
4,592
CAR
0,048
0,023
0,171
NIM
0,130
0,028
0,343
NPL
1,255
0,573
0,232
LDR
0,497
0,072
0,823
Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil uji determinasi
diketahui veriabel LDR memiliki nilai beta
sebesar 0,823 yang paling besar di antara
variabel bebas lainnya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa variabel yang
paling dominan adalah LDR.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
terkait pengaruh secara simultan menyimpulkan bahwa secara simultan CAR, NIM, NPL,
dan LDR bepengaruh terhadap kinerja
(ROA) perusahaan pembiayaan yang go
public di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α <
0,05). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Arbaniah
(2013) yang juga menyimpulkan bahwa secara simultan CAR, NIM, NPL dan LDR
bepengaruh terhadap kinerja (ROA). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa CAR,
NIM, NPL dan LDR sangat penting dalam
pembentukan rasio profitabilitas khususnya
ROA pada perusahaan pembiayaan yang go
public di BEI.
CAR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 yang lebih kecil dari 0,05 (α < 5%),
hal ini dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho
ditolak yang berarti bahwa secara parsial ada
pengaruh variabel independen CAR terhadap
variabel dependen yaitu kinerja (ROA) perusahaan pembiayaan yang go public di BEI.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suyono (2005) dan Desfian (2005)
yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh
positif tehadap ROA. Hal ini perlu dijelaskan
lebih lanjut bahwa CAR dalam penelitian ini
terbentuk dari aset perusahaan pembiayaan
yang terdiri dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan pembiayaan meliputi kas dan
setara kas, time deposit, investasi, pembiayaan konsumen, leasing yang disalurkan aktiva

t
-6,865
2,095
4,690
2,188
6,857

Sig.
0,000
0,045
0,000
0,037
0,000

tetap bersih dan aktiva lain-lain. Unsur-unsur
aktiva tersebut yang harus tersedia dalam
perusahaan pembiayaan guna kecukupan modal yang dimiliki serta pencapaian ROA yang
bagus dan sesuai dengan yang ditargetkan
oleh manajemen. Semakin tinggi rasio CAR
yang dihasilkan oleh perusahaan pembiayaan, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut, sehingga pencapaian rasio profitabilitas
perusahaan pembiayaan khususnya rasio
ROA semakin bagus pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Desfian (2005) menyatakan
bahwa semakin menurunnya CAR semakin
rendah profitabilitas yang diperoleh. Hal ini
disebabkan taksiran modal akan negative
spread dan peningkatan aset yang tidak diimbangi dengan penambahan modal. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat
menurunkan profitabilitas perusahaan pembiayaan yang go public. Terkait pentingnya
CAR terhadap ROA pendapat yang sesuai
juga menyatakan bahwa CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan pembiayaan dalam menyediakan dana
untuk keperluan pengembangan usaha serta
menampung kemungkinan risiko kerugian
yang diakibatkan dalam operasional Pembiayaan. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003:200). Dunhil (2005:16) juga menyatakan bahwa CAR) adalah kecukupan modal
yang menunjukkan kemampuan Pembiayaan
dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen pembiayaan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang
timbul yang dapat berpengaruh terhadap
besarnya modal. CAR didasarkan pada prin-
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sip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal
sebesar presentase tertentu terhadap jumlah
penanamannya. Modal perlu dirinci apa yang
dapat digolongkan dan diperhitungkan sebagai modal pembiayaan.
NIM memiliki nilai signifikansi sebesar
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α < 5%), hal
ini dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho
ditolak yang berarti bahwa secara parsial ada
pengaruh variabel independen NIM terhadap
variabel dependen yaitu kinerja (ROA)
perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI. NIM dalam penelitian ini dibentuk dari
unsur pendapatan bunga bersih (pendapatan
perusahaan dikurangi dengan bunga yang
dibayar perusahaan) dibandingkan dengan
ATMR. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan
oleh NIM akan meningkatkan pencapaian rasio profitabilitas khususnya dalam penelitian
ini rasio ROA. Hasil penelitian ini sesuai
dengan hasil penelitian Mawardi (2005) yang
menunjukkan NIM berpengaruh terhadap
ROA. Setiap peningkatan NIM akan mengakibatkan peningkatan ROA. Hal ini terjadi
karena setiap peningkatan endapatan bunga
bersih, yang merupakan selisih antara total
biaya bunga dengan total pendapatan bunga
mengakibatkan bertambahnya laba sebelum
pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan
peningkatan ROA.
NPL memiliki nilai signifikansi sebesar
0,037 yang lebih kecil dari 0,05 (α < 5%), hal
ini dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho
ditolak yang berarti bahwa secara parsial ada
pengaruh variabel independen NPL terhadap
variabel dependen yaitu kinerja (ROA) perusahaan pembiayaan yang go public di BEI.
NPL dalam penelitian ini dihitung berdasarkan perbandingan total NPL dengan total
leasing dan pembiayaan konsumen. Sehingga
dari perbandingan tersebut didapat persentase
dari NPL. Semakin kecil rasio NPL ini akan
berpengaruh besarnya rasio profitabilitas perusahaan pembiayaan khususnya dalam penelitian ini ROA. Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian Mawardi (2005) yang
menunjukkan bahwa NPL mempunyai pengaruh yang negatif ROA, artinya setiap kenaikan jumlah NPL akan berakibat menurunnya ROA. Menurutnya hal ini terjadi karena
peraturan Bank Indonesia perihal NPL meng-

atur bahwa setiap kenaikan outstanding pinjaman diberikan, harus ditutupi dengan cadangan aktiva produktif dengan cara mendebet rekening biaya cadangan aktifa produktif
dan mengkredit rekening cadangan penghapusan aktiva produktif, sehingga setiap kenaikan outstanding pinjaman diberikan akan
menambah biaya cadangan aktiva produktif
yang pada akhirnya mempengaruhi ROA
perusahaan pembiayaan (leasing).
LDR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (α < 5%),
hal ini dapat disimpulkan H1 diterima dan Ho
ditolak yang berarti bahwa secara parsial ada
pengaruh variabel independen LDR terhadap
variabel dependen yaitu kinerja (ROA) perusahaan pembiayaan yang go public di BEI.
LDR menunjukkan rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio tersebut dihitung dari jumlah
kewajiban jangka pendek (hutang pajak,
biaya yang harus dibayar dan hutang lain-lain
bersifat jangka pendek) dibandingkan dengan
aktiva lancar yang dimiliki perusahaan pembiayaan (kas dan setara kas serta time deposit). Semakin besar rasio LDR yang dihasilkan perusahaan pembiayaan, maka akan semakin meningkatkan pencapaian rasio profitabilitas perusahaan khususnya rasio ROA.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desfian (2005) yang menyatakan
bahwa secara parsial variabel LDR disebabkan peningkatan dalam pemberian kredit
ataupun penarikan dana oleh masyarakat di
mana hal ini dapat mempengaruhi likuiditas
perusahaan pembiayaan (leasing) yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan uji determinasi dalam
penelitian ini telah diketemukan bahwa
variabel yang memiliki pengaruh dominan
terhadap kinerja perusahaan pembiayaan
yang go public di BEI adalah variabel LDR
dengan nilai koefisien beta sebesar 0,823.
Dengan demikian, hipotesis variabel NIM
memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja
perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI tidak terbukti.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini ialah sebagai berikut.
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1. CAR, NIM, NPL, danLDR berpengaruh
secara simultan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan yang go public di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih
kecil 0,05 (
.
2. Pengujian secara parsial dapat dismpulkan
sebagai berikut.
a. CAR berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pembiayaan
yang go public di BEI.
b. NIM berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pembiayaan
yang go public di BEI.
c. NPL berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan pembiayaan
yang go public di BEI.
d. secara parsial terha-dap kinerja
perusahaan pembiayaan yang go public
di BEI.
3. Variabel LDR merupakan variabel yang
berpengaruh dominan terhadap kinerja
perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI dengan nilai koefisien beta sebesar
0,823.
Berdasarklan hasil penelitian, maka beberapa saran dapat berikan adalah sebagai
berikut.
1. Perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI disarankan untuk selalu menjaga rasio keuangan yang baik guna menarik minat investor yang akan membeli setiap saham yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan variabel NIM
merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai capaian ROA perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menjaga rasio-rasio yang berkenaan
dengan profitabilitas.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam terkait faktor-faktor
yang mempengaruhi rasio profitabilitas
perusahaan pembiayaan yang go public di
BEI.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk
memperbanyak sampel penelitian guna

menghindari gejala asumsi klasik yang
mungkin terjadi jika data yang tersedia
terbatas.
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