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ABSTRAK 

 

 Betsy Kartika Sari, 2014 ; Pengaruh Loan To Deposit Ratio dan Non 

Performing Loan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk :  1) Menganalisis pengaruh Loan To 

Deposit Ratio terhadap profitabilitas, 2) Menganalisis pengaruh Non Performing 

Loan terhadap profitabilitas, 3) Menganalisis pengaruh Loan To Deposit Ratio 

dan Non Performing Loan terhadap profitabilitas. Data dalam penelitian ini 

diambil dari perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama lima tahun untuk periode 2007 sampai dengan 2011. Penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel untuk penelitian ini terdiri 

dari 22 perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proksi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Loan To Deposit Ratio (LDR), dan 

Rasio Non Performing Loan  (NPL), untuk profitabilitas yaitu laba sebelum pajak 

tahun ini dibagi total aktiva (ROA). Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program  

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 17 dengan pendekatan 

regresi linear berganda.  

 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Loan To Deposit Ratio 

tidak signifikan terhadap profitabilitas, 2) Non Performing Loan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, 3) LDR dan NPL secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 

 

Kata kunci : Loan To Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan 

Profitabilitas.
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ABSTRACT 

 

Betsy Kartika Sari , 2014 Loan to Deposit Ratio Effect and Non-Performing 

Loans to Profitability in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock 

Exchange from 2007 to 2011. 

 

This study aims to : 1 ) Analyze the influence of Loan to Deposit Ratio on 

profitability , 2) analyze the effect of non-performing loans on profitability , 3 ) to 

analyze the influence of Loan to Deposit Ratio and Non-Performing Loans to 

profitability . The data in this study were drawn from banking companies listed in 

Indonesia Stock Exchange for the five-year period from 2007 through 2011 . This 

study used purposive sampling method . The sample for this study consisted of 22 

companies that meet established criteria . Proxy used in this study is the ratio 

Loan to Deposit Ratio ( LDR ) , and the ratio of non-performing loans ( NPL ) , to 

profitability that year 's profit before tax divided by total assets ( ROA ) . The 

method of data analysis used in this study is a statistical analysis method using the 

program Statistical Product and Service Solutions ( SPSS ) version 17 with 

multiple linear regression approach. 

 

The results of this study indicate that : 1 ) Loan to deposit ratio is not significant 

to profitability , 2 ) Non -performing loans have a significant effect on 

profitability , 3 ) and NPLs LDR simultaneously have a significant impact on 

profitability. 

 

Keywords : Loan to Deposit Ratio , Non-Performing Loans , and 

Profitability. 
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