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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia, untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia dan 

untuk mengetahui likuiditas berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014 yang berjumlah 32 perusahaan perbankan. Teknik penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non probability sampling dengan metode  

purposive sampling,  dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan perbankan. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, 

analisis koefisien korelasi pearson, uji t, dan uji koefisien determinasi. Dengan taraf signifikansi 

sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan SPSS 23. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa likuiditas pada perusahaan perbankan di BEI masih rendah, 

profitabilitas pada perusahaan perbankan di BEI masih rendah, dan likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan di BEI.  

Kata Kunci : Likuiditas, Profitabilitas. 

 
ABSTRACT 

 

This research aims to determine whether the liquidity significant effect on the profitability of the 

banking companies listed in Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is 

descriptive verificative. The population in this study were banking companies listed in Indonesia 

Stock Exchange 2010-2014 period totaling  32  companies. Sampling technique used in this research 

is non probability sampling with purposive sampling method, the number of samples in this study is 

7 companies. The analytical method used in this study is the linear regression analysis, pearson 

correlation coefficient analysis, t test, and the coefficient of determination. Significance level of 5%. 

The program used to analyse the data using SPSS 23. The results showed that liquidity of the banking 

company in BEI still low, profitability of the banking company in BEI still low, and liquidity 

significantly influence the profitability of the banking company in BEI.  
Keywords : Liquidity and Profitability 

 

PENDAHULUAN  

Likuiditas menurut Oliver G. Wood, Jr. yang dikutip oleh Dahlan Siamat dalam 

bukunya “Manajemen Lembaga Keuangan” (2004:153) adalah sebagai berikut: “Likuiditas 

adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, 

kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.” 

Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila memegang sejumlah alat likuid, 

diantaranya berupa uang kas, saldo giro pada bank sentral dan saldo giro pada bank lain, 

dimana alat likuid ini mempunyai jumlah yang sama atau lebih dengan jumlah kebutuhan 

yang diperkirakan. Selain menjaga likuiditas, bank juga harus memiliki profitabilitas yang 

baik sebagaimana tujuan dari setiap perusahaan pada umumnya. Pengertian profitabilitas 

menurut Sutrisno (2000:259) adalah sebagai berikut: “Rasio keuntungan atau profitability 
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ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan.” Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa rasio 

profitabilitas memperlihatkan keseluruhan keefektivan operasi yang dilakukan perusahaan.  

Pengaruh antara likuiditas terhadap profitabilitas menurut Bambang Djinarto (2000:14) 

adalah sebagai berikut : 

“Dalam liquidity management (manajemen likuiditas), tingkat likuiditas dan 

rentabilitas bank tidak selalu berjalan searah, artinya pada saat tingkat likuiditas tinggi, 

tingkat rentabilitas belum tentu tinggi pula. Tetapi sebaliknya, pada tingkat likuiditas 

rendah kita akan mampu mencapai tingkat rentabilitas tinggi, karena likuiditas yang 

berlebihan dapat menekan rentabilitas perusahaan, sementara yang terlalu kecil dapat 

meningkatkan risiko likuiditas bank.” 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut: “Adanya Pengaruh antara Likuiditas terhadap Profitabilitas Bank”. Dengan 

hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis bermaksud mengembangkan penelitian dengan 

cara memilih objek yang lain yaitu bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

dimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur mempunyai 

pengaruh yang berlawanan dengan bank. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh akan 

lebih baik dari penelitian terdahulu.  

KAJIAN PUSTAKA 

Likuiditas 

Pengertian likuiditas menurut Munawir (1995;31) : “Likuiditas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.” 

Menurut Oliver G. Wood, Jr. yang dikutip oleh Dahlan Siamat (2004;167): “Likuiditas 

adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, 

kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan.” 

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan 

kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya, yaitu berupa penarikan 

dana simpanan oleh nasabah, penyediaan dana untuk fasilitas kredit, pemenuhan kewajiban 

yang telah jatuh tempo, dan kewajiban-kewajiban lainnya.  

Manajemen Likuiditas 

Pengertian manajemen likuiditas menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (1999;98) 

adalah: “Manajemen likuiditas bank diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-

alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera 

harus dibayar.” 

 

Teori Manajemen Likuiditas 

Menurut Totok Budisantoro dan Sigit Triandara (2000;110), beberapa pendekatan-

pendekatan atau teori dari manajemen likuiditas yang dikenal dalam perbankan adalah 

sebagai berikut: 

1. Commercial Loan Theory atau Productive Theory of Credit atau Real Bills 

Doctrine. 

Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila 

aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka panjang. Secara 

khusus teori ini menyatakan bahwa bank harus memberikan kredit jangka pendek 

atau self liquidating loans.  

2. Asset Shiftability Theory 

Pendekatan ini menyatakan bahwa sumber likuiditas bank dapat dipelihara 

meskipun bank menyalurkan kredit jangka panjang.  
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Rasio-Rasio Likuiditas Bank 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat 

membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah diajukan. 

 Adapun beberapa jenis rasio likuiditas perbankan menurut Teguh Pudjo Muljono 

(1999;92) adalah sebagai berikut: 

1. Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan 

deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.  

 

2. Investing Policy Ratio 

Securities disini adalah berbagai macam surat berharga yang dapat dicairkan 

sewaktu-waktu, atau surat-surat berharga yang telah jatuh tempo yang dimiliki bank 

untuk memanfaatkan dananya yang menganggur. Jadi rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya 

dengan melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung 

besarnya Investing Policy Ratio adalah sebagai berikut: 

            

3. Loan to Deposit Ratio 

Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan 

dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi 

likuiditas bank.  

 

4. Assets to Loan Ratio 

Assets to Loan Ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio, 

menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank.  

 

5. Cash Ratio 

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban-

kewajiban yang segera harus dibayar dengan alat-alat likuid yang dipunyainya.  

 

Profitabilitas 

Profit atau laba merupakan hasil dari kebijakan manajemen, sehingga kinerja dari 

sebuah perusahaan dapat diukur dengan besarnya profit yang diperoleh perusahaan. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit disebut profitabilitas.  

 

Laba 

Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha dengan mengukur 

efektivitas dan efisiensi. Walaupun tidak semua perusahaan menjadikan profit sebagai 

tujuan utamanya, tetapi dalam mempertahankan usahanya memerlukan laba. 

Rasio-Rasio Profitabilitas Bank 

Rasio profitabilitas memperlihatkan keseluruhan keefektivan operasi yang 

dilakukan perusahaan.  Berikut ini adalah beberapa rasio yang dipergunakan sebagai tolak 

ukur untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan menurut Teguh 

Pudjo Muljono (1999;139): 

1. Gross Profit Margin 
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Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni 

bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya.  

2. Net Profit Margin 

Rumus ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam 

menghasilkan Net Income dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang 

bersangkutan. 

3. Return on Equity Capital 

Return on Equity Capital merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net 

income.  

4. Return on Total Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh profitabilitas dan efisiensi manajerial secara keseluruhan.  

 

5. Rate Return on Loans 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola 

kegiatan perkreditannya. Rumus untuk menghitung besarnya  

 

6. Interest Margin on Earning Assets 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

 dalam mengendalikan biaya-biaya.  

 

Pengaruh Tingkat Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank 

 Penelitian yang diteliti oleh penulis dapat ditarik hasil bahwa likuiditas pada sektor 

perbankan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Hasil ini juga dimiliki oleh saudari Inta 

Budi Setyanusa (2013) dan saudari Novi Sagita Ambarwati (2015) yang memiliki hasil 

signifikan terhadap objek yang ditelitinya. Tingkat investasi suatu bank dalam aktiva likuid 

yang besar, berarti bank tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang baik. Dengan 

terpeliharanya kepercayaan ini, maka diharapkan dapat menambah jumlah nasabah yang 

pada akhirnya akan berpengaruh pada besarnya simpanan yang dapat digunakan bank 

dalam menjaga posisi likuiditasnya. Oleh karena itu, bank tidak hanya memikirkan 

penghasilan saja; lebih dari itu bank mencari suatu kombinasi optimum antara penghasilan, 

likuiditas, dan keamanan. Dan untuk memperoleh yang satu lebih besar, bank tersebut 

harus sering mengorbankan sebagian dari yang lain.” 

 Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semakin likuid suatu bank akan 

semakin kecil profitabilitasnya. Begitu pula sebaliknya semakin besar profitabilitas maka 

akan semakin tidak likuid suatu bank. 

 

 

METODOLOGI 

 

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kuantatif karena data 

yang digunakan berbentuk angka. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu: 

Penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta. Penelitian ini 

digunakan untuk menguji pengaruh Quick Ratio sebagai variabel bebas (variabel 

independen) terhadap ROE sebagai variabel terikat (variabel dependen) perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. 

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah metode explanatary research. Operasionalisasi Variabel 
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1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas dengan indikator yakni 

Quick Ratio.  

 

2. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas pada perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Informasi 

mengenai profitabilitas perusahaan  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi. Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009:146) 

dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-

surat,notulen hasil rapat,memo atau dalam bentuk laporan program. Teknik Analisis Data 

 Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah ingin mendapatkan data obyektif, valid 

dan reliabel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian dapat dikelompokan menjadi dua 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.  

 

Rancangan Analisis Dan Uji Hipotesis 

Analisis statistik adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian 

dapat memberikan interprestasi. Hasil pengelolan data ini digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis ini digunakan menunjukan hubungan antara 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Uji Heteroskedastisitas 

 

a. Analisis Korelasi 

 Besarnya pengaruh masing-masing komponen variabel bebas, yaitu faktor 

Likuiditas terhadap variabel tidak bebas yaitu Profitabilitas dapat diketahui dengan 

menggunakan korelasi. 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji-t / Uji Keberartian Koefisien) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen.   

2. Secara Simultan (Uji-F/Uji Linearitas) 

 Uji F digunakan untuk dapat mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan. 

3. Koefisien Determinasi 

 Besarnya Likuiditas (X) terhadap Profitabilitas (Y) dapat diketahui dengan 

menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasinya 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Likuiditas 

 Dari hasil analisis terlihat bahwa Quick Ratio yang paling tinggi dimiliki oleh Bank 

Nusantara Parahyangan Tbk pada tahun 2013 sebesar 15,50% dimana mengalami kenaikan 

sebesar 3,59% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 sebesar 11,91%. Sementara untuk 

Quick Ratio yang paling rendah dimiliki oleh Bank Mayapada Tbk pada tahun 2014 sebesar 

8,66% dimana mengalami penurunan sebesar 0,56% dari tahun 2012 yaitu sebesar 9,22%.  
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Profitabilitas 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa ROE tertinggi miliki oleh Bank BRI pada 

tahun 2010 sebesar 31,3%, dan ROE yang paling rendah dimiliki oleh Bank Mayapada 

pada tahun 2010 sebesar 5,2%. Dilihat dari sudut pandang tingkat pengembalian laba 

terhadap ekuitas diketahui bahwa Bank BRI dapat dikatakan baik.  

 

Statistik Deskriptif 

Dari 20 sampel ini dapat disimpulkan bahwa tingkat QR tertinggi sebesar 15,50% 

dan terendah sebesar 8,66%, sedangkan tingkat ROE tertinggi sebesar 31,30% dan terendah 

sebesar 5,20%. Rata-rata nilai (Mean) dari 35 sampel pada QR adalah 11,90% sedangkan 

pada ROE adalah 18,82 dengan standar deviasi pada QR adalah 1,90% dan pada ROE 

adalah 7,03%. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Pada pola Histogram tampak mengikuti kurva normal, meskipun ada beberapa data 

yang tampak outlier, namun secara garis besar distribusi data mengikuti kurva normal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  

  

Uji Heteroskedastisitas 

 Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser, dimana uji 

glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Apabila tingkat kepercayaan 5%, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas 

 

Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson  menggunakan SPSS 23 

maka diperoleh nilai DW sebesar 0,662, kemudian dari tabel d untuk jumlah variabel 

independen = 1 dan jumlah pengamatan n = 35 diperoleh batas bawah nilai tabel (𝑑𝐿) = 

1,402 dan batas atasnya (𝑑𝑈) = 1,519. Karena nilai Durbin-Watson model regresi (0,662) 

lebih kecil daripada nilai (𝑑𝐿) = 1,402 dengan demikian model ini mengandung masalah 

autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi dapat di lakukan metode Cochrane 

Orcutt dimana metode ini adalah metode yang paling sederhana dan metode untuk 

mengatasi masalah autokorelasi yang mudah dipahami. 

 

Analisis Korelasi 

 Artinya likuiditas memiliki hubungan yang cukup rendah dengan profitabilitas 

pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Koefisien bertanda positif 

menunjukkan bahwa likuiditas yang tinggi cenderung diikuti dengan peningkatan 

profitabilitas. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Pada persamaan regresi tersebut dapat dilihat koefisien regresi likuiditas memiliki 

tanda positif sebesar 1,207 yang berarti peningkatan Quick Ratio sebesar 1% diprediksi 

akan meningkatkan Return on Equity sebesar 1,207%. Kemudian nilai konstanta sebesar 

0,042 menunjukkan nilai rata-rata Return on Equity apabila Quick Ratio sama dengan 0. 
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Koefisien Determinasi 

Dengan kata lain likuiditas memberikan pengaruh sebesar 11,4% terhadap 

profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 88,6% merupakan pengaruh faktor lain di luar 

likuiditas yaitu adanya kegoncangan perekonomian dan moneter yang .mempengaruhi 

keadaan perbankan dan timbulnya kekurangan likuiditas, adanya konjungtur (gelombang 

perekonomian) yang mengakibatkan pendapatan nasional relatif kecil, banyaknya 

pengangguran, dan harga barang menurun, serta mengakibatkan banyaknya simpanan di 

bank yang ditarik oleh deposan, pelunasan kredit yang diberikan oleh bank tidak lancar 

bahkan macet yang mengakibatkan kurangnya likuiditas.  

 

Uji Parsial (Uji t) 

 nilai signifikansi yang terbentuk adalah dibawah 5% (0,05) yaitu sebesar 0,048 

oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen yaitu QR secara parsial terhadap variabel dependen yaitu ROE. 

 

Uji signifikansi 

 Sebagian besar dana yang menganggir diinvestasikan oleh bank pada aktiva likuid 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak bank . 

 

 

KESIMPULAN  

 

Dari uraian pendahuluan, tinjauan pustaka dan hasil perhitungan statistik, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Secara rata-rata, besarnya quick ratio berfluktuasi dan mengalami peningkatan yaitu 

pada tahun 2011 menjadi sebesar 19,78% apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar 10,86% dan mengalami penurunan kembali pada 

tahun 2012 sebesar 11,82%. 

2. Secara rata-rata besarnya Return on Equity berfluktuasi selama tahun 2010-2014.  

Rata-rata tingkat Return on Equity  tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 

19,78%. Sedangkan rata-rata Return on Equity  selama tahun 2010-2014 adalah 

sebesar 18,57% dengan standar deviasinya sebesar 7%. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa dari tahun 2010-2014 Return on Equity secara rata-rata berfluktuasi 

ke tahun-tahun berikutnya.  

3. Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai thitung untuk 

variabel independen berada di luar daerah penerimaan H0 atau thitung > ttabel  (2,056 > 

2,034), dengan demikian H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Quick Ratio dan Return on Equity secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas bank. 
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