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ABSTRACT 

 
Financial reports are one very important source of information. Financial reports are not only 

needed by profit organizations but also non-profit organizations, in order to assess financial 

performance from year to year. The data used in this study are secondary data from financial 

reports contained in PT Bank Central Asia Tbk. This study was conducted to assess the financial 

performance of PT Bank Central Asia Tbk, using financial reports for the period 2014 to 2018. In 

conducting this study the authors used analysis of liquidity ratios and profitability. Based on the 

results of this study, it is stated that the financial performance of PT Bank Central Asia Tbk is in 

good condition.  

 

Keywords: Financial Reports, Analysis, Financial Performance. 

 

 

ABSTRAK 

 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Laporan 

keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi profit tetapi juga organisasi non profit, dalam 

rangka menilai kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder laporan keuangan yang terdapat pada PT Bank Central Asia Tbk. 

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja keuangan PT Bank Central Asia Tbk, dengan 

menggunakan laporan keuangan untuk periode 2014 s/d 2018. Dalam melakukan penelitian ini 

penulis menggunakan analisis rasio likuiditas dan rentabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

menyatakan kinerja keuangan yang dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk dalam keadaan baik.  

 

Kata kunci: Laporan Keuangan, Analisis, Kinerja Keuangan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Peranan Bank sangat penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki 

tugas sebagai perantara keuangan. Menurut Kasmir (2012:12), Bank adalah Lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sebagai lembaga yang 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat, Bank wajib memiliki 

kinerja keuangan yang positif. Dengan kinerja keuangan yang baik maka perusahaan akan 

mendapatkan keyakinan dari investor dan juga masyarakat, sehingga perusahaan juga 

akan berkembang dengan baik.   

Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang dapat 

menjamin tercapainya kesinambungan usaha. Oleh karena itu, Perusahaan akan berusaha 

semaksimal mungkin agar pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan sehingga akan diperoleh laba yang maksimal. Laba merupakan salah satu 

indikator kinerja suatu perusahaan. Untuk menghasilkan laba, perusahaan harus 
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melakukan aktivitas operasional. Aktivitas dalam rangka memperoleh laba ini dapat 

terlaksana jika perusahaan memiliki sejumlah sumber daya. Hubungan antar sumber daya 

yang membentuk aktivitas tersebut dapat ditunjukkan oleh rasio keuangan. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar 

(jangka pendek) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas yang tinggi 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio lancar (cash ratio) untuk mengukur 

rasio likuditas. Cash ratio merupakan ukuran likuiditas yang paling ketat karena hanya 

mempertimbangkan kas dan surat berharga jangka pendek sebagai komponen untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Cash ratio bertujuan untuk menunjukkan 

kemampuan kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Adapun rentabilitas merupakan ukuran seberapa besar keuntungan yang dapat 

diperoleh dari modal saham, tingkat penjualan, dan kekayaan (asset) yang dimiliki 

perusahaan. Rentabilitas yang tinggi merupakan suatu keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh laba serta menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Subramanyam 

menyatakan bahwa (2010:46) rentabilitas dapat diukur dengan Return on Asset (ROA). 

ROA merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan atas modal yang ditanamkan 

yang dihitung dengan cara laba bersih dibagi dengan rata–rata asset. 

Model konseptual yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Munawir, 2004:2; Harahap, 

2002:7; IAI:2004:04).  Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama seorang 

analis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Dan 

seandainya dilakukan, ia pun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang situasi 

perusahaan. Oleh karena itu yang paling penting adalah media laporan keuangan. Laporan 

keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi analis dalam proses 

pengambilan keputusan.  

 

Kinerja Keuangan 

Menurut Sucipto (2003),  IAI (2007) dan  Jumingan (2011:239) kinerja keuangan 

adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Mahmudi (2010:87) 

keberhasilan kinerja dapat dinilai dari aspek ekonomi terkait dengan penggunaan sumber 

daya secara hemat, efisiensi terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran, dan 

efektivitas terkait dengan ketercapaian target. 

 

Likuiditas (X1) 

Rentabilitas (X2) 
Kinerja Keuangan (Y) 
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Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori, maka hipotesis 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 :Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja 

                    keuangan PT Bank Central Asia Tbk. 

H2 :Rasio rentabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja 

                    keuangan PT Bank Central Asia Tbk. 

 

 

Rasio Keuangan 

Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan (berarti). Misalnya antara Utang dan Modal, antara Kas dan Total Aset, antara 

Harga Pokok Produksi dengan total Penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim 

digunakan para analisis keuangan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan 

analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. 

Adapun jenis analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat menghitung melalui sumber 

informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.  

Perusahaan dikatakan likuid apabila memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditaas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang 

segera harus dipenuhi.  

          𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  𝑋 100% 

                

2. Rasio Rentabilitias/Profitabilitas 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Returns on Total Assets (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang 

dikuasainya untuk menghasilkan berbagai pendapatan. Semakin tinggi ROA 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai  oleh bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

 Returns on Total Assets   =    
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 X 100% 



 
 

12 
 

METODOLOGI 

 

Penelitian tentang pengaruh rasio likuiditas dan rentabilitas terhadap kinerja 

keuangan dilakukan di PT Bank Central Asia Tbk melalui website www.bca.co.id. 

Adapun variabel tersebut terdiri dari variabel rasio keuangan, yaitu tingkat likuiditas dan 

tingkat rentabilitas (variabel independen) dan variabel kinerja keuangan (variabel 

dependen). 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder yaitu laporan 

keuangan perusahaan yang kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan laporan 

keuangan yang sudah dipublikasi secara resmi oleh PT Bank Central Asia Tbk. Adapun 

data yang dipublikasi oleh bank tersebut berupa laporan keuangan yang diambil melalui 

website www.bca.co.id.  Sedangkan analisa data menggunakan uji asumsi klasik, uji 

autokorelasi, analisis regresi linier berganda, uji-t, uji-f, dan uji determinasi atau uji R2. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan data hasil pengolahan data dari laporan keuangan selama 5 periode 

yang terdiri dari Aset Lancar dan Hutang Lancar. Maka Penulis merincikan hasil 

perhitungan Current Ratio pada tabel 1dibawah ini. 

 
Tabel 1: Current Ratio PT Bank Central Asia Tbk 

Bank BCA 

Tahun 
CR 

(X) 

2014 6.41 

2015 2.92 

2016 2.91 

2017 2.75 

2018 2.73 

Sumber Data: Laporan Keuangan Selama 5 Tahun PT Bank Central Asia Tbk 

 

Pada tahun 2014 Current Ratio sebesar 6.41. Jumlah Aset Lancar sebesar Rp.108.814.000 

(Dalam jutaan), dan jumlah Hutang Lancar sebesar Rp. 16.963.000 (Dalam jutaan). 6.41 

dapat diartikan bahwa  PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2014 dalam keadaan 

keuangan yang baik.  

 

Pada tahun 2015 Current Ratio sebesar 2.92. dengan jumlah asset Lancar sebesar Rp. 

16573506 (Dalam jutaan), dan jumlah Hutang Lancar sebesar Rp. 5.657.380 (Dalam 

jutaan). 2.92 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2015 mampu 

membayar hutang lancarnya melalui asset lancar.  

 

Pada tahun 2016 Current Ratio sebesar 2.91. dengan jumlah asset Lancar sebesar Rp. 

16.990.835 (Dalam jutaan), dan jumlah Hutang Lancar sebesar Rp. 5.837.057 (Dalam 

jutaan). 2.91 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2016 mampu 

membayar hutang lancarnya melalui asset lancar.  

http://www.bca.co.id/
http://www.bca.co.id/
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Pada tahun 2017 Current Ratio sebesar 2.75. dengan jumlah asset Lancar sebesar 

Rp.16.868.949 (Dalam jutaan), dan jumlah Hutang Lancar sebesar Rp.6.113.527 (Dalam 

jutaan). 2.75 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2017 mampu 

membayar hutang lancarnya melalui asset lancar.  

 

Pada tahun 2018 Current Ratio sebesar 2.73. dengan jumlah asset Lancar sebesar Rp. 

16.990.949(Dalam jutaan), dan jumlah Hutang Lancar sebesar Rp. 6.113.527(Dalam 

jutaan). 2.73 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2018 mampu 

membayar hutang lancarnya melalui asset lancar. 

 

Rentabilitas pada PT Bank Central Asia Tbk 

Berdasarkan data hasil pengolahan data dari laporan keuangan selama 5 periode 

yang terdiri dari Laba bersih dan Total Aset. Maka Penulis merincikan hasil perhitungan 

Retrun on Asset pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2: Return on Assets PT Bank Central Asia Tbk 

Bank BCA 

Tahun 
ROA 

(%) 

2014 1.63 

2015 3.03 

2016 3.04 

2017 3.10 

2018 3.13 

Sumber Data: Laporan Keuangan Selama 5 Tahun PT Bank Central Asia Tbk 

 

Pada tahun 2014 Return On Assets sebesar 1.63. Jumlah Laba bersih sebesar Rp. 

1.000.742.000 (Dalam jutaan) dan Total Aset sebesar Rp. 612.841.900 (Dalam jutaan). 

1.63 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2014 dalam keadaan 

keuangan yang baik.  

 

Pada tahun 2015 Return On Asset sebesar 3.03. Dengan jumlah Laba bersih sebesar Rp. 

18.035.768.000 (Dalam jutaan), dan jumlah Total Aset sebesar Rp. 5.943.727.700 (Dalam 

jutaan). 3.03  dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2015 mampu 

mengelola aktiva dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang baik juga.  

 

Pada tahun 2016 Return On Asset sebesar 3.04. Dengan jumlah Laba bersih sebesar Rp. 

20.632.281.000 (Dalam jutaan), dan jumlah Total Aset sebesar Rp. 6.767.387.530 (Dalam 

jutaan). 3.04 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2016 mampu 

mengelola aktiva dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang baik juga.  

 

Pada tahun 2017 Retrun On Asset sebesar 3.10. dengan jumlah Laba bersih sebesar Rp. 

23.321.150.000 (Dalam jutaan), dan jumlah Total Aset sebesar Rp. 7.503.196.710 (Dalam 

jutaan). 3.10 dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk Pada tahun 2017 mampu 

mengelola aktiva dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang baik juga.  

 

Pada tahun 2018 Retrun On Assetsebesar 3.13. dengan jumlah Laba bersih sebesar 

Rp25.851.660.000 (Dalam jutaan), dan jumlah Total Aset sebesar Rp. 8.247.879.440 

(Dalam jutaan). 3.13  dapat diartikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2018 

mengelola aktiva dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan yang baik juga. 
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Kinerja Keuangan pada PT Bank Central Asia Tbk 

Berdasarkan data hasil pengolahan data dari laporan keuangan selama 5 periode 

yang terdiri dari Dividen yang dibagikan. Maka Penulis merincikan dalam bentuk tabel. 

 

Tabel 3: Kinerja Keuangan PT Bank Central Asia Tbk 

Bank BCA 

Tahun Dividen yang dibagikan 
 

(Rp)dalam jutaan 

2014 935281 

2015 2469776 

2016 3772217 

2017 5177553 

2018 6410302 

Sumber Data: Laporan Keuangan Selama 5 Tahun PT Bank Central Asia Tbk 

 

Pada tahun 2014 Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar Rp. 

935.281 (Dalam Jutaan), pada tahun 2015 Dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham sebesar Rp. 2.469.776 (Dalam Jutaan), pada tahun 2016 Dividen yang dibagikan 

kepada pemegang saham sebesar Rp. 3.772.217 (Dalam Jutaan), pada tahun 2017 Dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar Rp. 5.177.553 (Dalam Jutaan), pada 

tahun 2018 Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar Rp. 6.410.302 

(Dalam Jutaan). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi 

berdistribusi secara normal. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25. 

Tabel 4: Uji Asumsi Klasik Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 5 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
810872.32490718 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .274 

Positive .274 

Negative -.141 

Test Statistic .274 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

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

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilaisignifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) dari uji 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.200 dan lebih besar dari 0.05. Karena nilai signifikansi 

uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Autokorelitas 
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Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan analisis Durbin-Watson. 

Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 25. 

Tabel 5: Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.304 dengan 

jumlah pengamatan sebanyak 5 laporan keuangan. Karena nilai Durbin-Watson berada 

diantara 1 s/d 3 (Menurut Singgih Santoso dalam Buku Metodologi Penelitian) maka 

tidak terdapat gejala autokolerasi pada model regresi. 

 

Pengaruh Likuditas Terhadap Kinerja keuangan pada PT Bank Central Asia Tbk 

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 

Versi 25. 

Tabel 6: Analisis Korelasi 

Correlations 

  

Current 

Ratio 

Dividen yg 

dibagikan 

Current Ratio Pearson 

Correlation 1 -.763 

Sig. (2-

tailed) 
  .000 

N 5 5 

Dividen yg 

dibagikan 

Pearson 

Correlation 
-.763 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000   

N 5 5 

 

  Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisein korelasi yang 

diperoleh sebesar -0.763. Nilai korelasi bertanda Negatif yang menunjukkan bahwa 

hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, 

dimana semakin buruk Likuiditas akan diikuti semakin menurunnya Kinerja Keuangan. 

 

Analisis Koefisisen Determinasi Likuditas Terhadap Kinerja keuangan pada PT Bank 

Central Asia Tbk merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara parsial 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics Versi 25. 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .927a .859 .718 1146746.639 2.304 

a. Predictors: (Constant), Retrun On Asset, Current Ratio 

b. Dependent Variable: Dividen yg dibagikan 
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Tabel 7: Analisis Koefisien Determinasi 

                                      Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .763a .582 .443 1613007.861 

a. Predictors: (Constant), Current Ratio 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa R Square sebesar 0.582 nilai 

tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang 

dikenal dengan istilah Koefisien Determinasi (KD) dihitung dari mengkuadratkan 

koefisien korelasi: 

KD = (0.763)2 x 100% = 58.2% 

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 58.2% = 41.8% merupakan pengaruh dari 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

a. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Likuditas Terhadap Kinerja Keuangan pada 

PT Bank Central Asia Tbk. 

Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial apakah 

memiliki pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics Versi 25. 

Tabel 8: Analisis Koefisien Determinasi 

                                                        Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7394365.204 1921856.858   3.848 .015 

Current 

Ratio 
-1027465.972 502635.655 -.763 -2.444 .000 

 

Ho = 0 : Likuiditas Tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan 

Ha  ≠  0 : Likuiditas Memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Taraf signifikansi (α) : 0.05 (5%) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai  T hitung yang diperoleh adalah sebesar 

-2.444. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi T yang dapat 

dilihat pada Excel Nilai T Tabel dan F Tabel dengan rumus sebgai berikut (N-F-1=5-1-

1=3) sebesar 2.353. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai T hitung yang diperoleh 

sebesar -2.444 > T tabel sebesar 2.353 sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya berpengaruh signifikan. 

 

Pengaruh Rentabilitas Terhadap Kinerja keuangan pada PT Bank Central Asia Tbk 

a. Analisis Korelasi Rentabilitas Terhadap Kinerja keuangan pada PT Bank Central 

Asia Tbk. Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang 

terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan IBM SPSS 

Statistics Versi 25. 
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Tabel 9:Analisis Korelasi 

Correlations 

  

Retrun 

On Asset 

Dividen 

yg dibagikan 

Return On Asset Pearson 

Correlation 1 .770 

Sig. (2-

tailed) 
  .008 

N 5 5 

Dividen yg dibagikan Pearson 

Correlation .770 1 

Sig. (2-

tailed) 
.008   

N 5 5 

 

Berdasarkan tabel output di atas terlihat bahwa nilai koefisein korelasi yang diperoleh 

sebesar 0.770. Nilai korelasi bertanda  yang Positif menunjukkan bahwa hubungan yang 

terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, dimana semakin baik 

rentabilitas akan diikuti semakin meningkatnya Kinerja Keuangan. 

 

b. Analisis Koefisisen Determinasi Rentabilitas Terhadap Kinerja keuangan pada 

PT Bank Central Asia Tbk 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara 

parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan IBM 

SPSS Statistics Versi 25. 

Tabel10: Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .770a .593 .457 1591628.791 

Predictors: (Constant), Retrun On Asset 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa R Square sebesar 0.593 nilai 

tersebut menunjukkan secara parsial dalam memberikan kontribusi atau pengaruh yang 

dikenal dengan istilah Koefisien Determinasi (KD) dihitung dari mengkuadratkan 

koefisien korelasi: 

KD = (0.770)2 x 100% = 59.3% 

Sedangkan sisanya sebesar 100% - 59.3% = 40.7% merupakan pengaruh dari variabel 

lain yang tidak diteliti. 

c. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t) Rentabilitas Terhadap Kinerja keuangan 

pada PT Bank Central Asia Tbk 

Pengujian hipotesis parsial (uji t) untuk mengetahui secara parsial apakah memiliki 

pengaruh yang signifikan atau sebaliknya. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 

Versi 25.  
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d. Analisis Regresi Linier Berganda Likuditas dan Rentabilitas Terhadap Kinerja 

keuangan pada PT Bank Central Asia Tbk 

Analisis regresi linear Berganda digunakan untuk meramalkan variabel terikat ketika 

variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 

Versi 25 diperoleh:  

Y = -486697673.919 + 46263088.509X1 + 117191067.496X2  
Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar -486697673.919 menyatakan bahwa jika Pemisahan Likuiditas dan 

Rentabilitas bernilai 0 (nol) atau tetap (tidak mengalami peningkatan atau penurunan) 

serta tidak ada perubahan, maka Kinerja Keuangan akan bernilai sebesar -

486697673.919. 

2) Nilai Likuiditas memiliki koefisien regresi sebesar 46263088.509 artinya jika 

Likuiditas meningkat satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan meningkatnya sebesar 

46263088.509. 

3) Nilai rentabilitas memiliki koefisien regresi sebesar 117191067.496 artinya jika 

rentabilitas meningkat satu satuan, maka Kinerja Keuangan akan meningkatnya 

sebesar 117191067.496. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan deskriptif laporan keuangan PT Bank Central Asia Tbk tahun 2014-

2018 dilihat dari rasio likuiditas, dan rentabilitaas diatas terdapat beberapa pengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan pada  PT Bank Central Asia Tbk. Berdasarkan hasil analisis 

regresi untuk rasio likuiditas menunnjukkan bahwa nilai coefficients =-763 dan nilai 

thitung sebesar -2.444 dengan signifikan sebesar 0.000. Nilai signifikan lebih kecil dari 

0.05 (0.000>0.05). Hasil penelitian ini menunjukkan nilai coefficients mengalami 

penurunan dan berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

jurnal I G. K .A. Ulupi, yang menyebutkan bahwa Current ratio sebesar -2.298 dengan 

signifikan sebesar 0.032 nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.032<0.05). Hasil 

penelitian ini menunjukkan nilai coefficients mengalami penurunan dan berpengaruh 

negatif, dan pada nilai signifikan hubungan pengaruh tesebut dapat dipercaya atau 

signifikan tetapi pada nilai signifikan hubungan pengaruh tesebut dapat dipercaya atau 

signifikan. Hasil penelitian ini sesuai sesuai dengan penelitian jurnal Krishnan Samitra, 

yang menyebutkan bahwa keseluruhan Rasio secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi untuk rasio rentabilitas menunjukkan bahwa nilai 

coefficient = .770 dan nilai thitung sebesar 3.091 dengan signifikan sebesar 0.008 nilai 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-486697673.919 279450491.969   -1.742 .224 

Current 

Ratio 
46263088.509 26749168.908 34.353 1.730 .226 

Retrun On 

Asset 
117191067.496 66280461.193 35.119 1.768 .219 

a. Dependent Variable: Dividen yg dibagikan 
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signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.008<0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

coefficients mengalami Peningkatan dan berpengaruh Positif, tetapi pada nilai signifikan 

hubungan pengaruh tersebut dapat dipercaya atau signifikan Hasil penelitian ini sesuai 

sesuai dengan penelitian jurnal Krishnan Samitra, yang menyebutkan bahwa keseluruhan 

Rasio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

 

KESIMPULAN  

 

Simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas  berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada tahun 2014-

2018, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi pada variabel current ratio (-

0.763) dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0.000. artinya sejauh ini PT Bank 

Central Asia Tbk telah  mampu memenuhi hutang jangka pendeknya. 

2. Rasio Rentabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada tahun 2014-

2018, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi pada variabel return on asset 

(0.770) dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0.032. Artinya PT Bank Central 

Asia Tbk telah mampu menghasilkan keuntungan yang baik. 
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