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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Debt Ratio (DR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya 

Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan maupun 

parsial terhadap Perubahan Laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah 

menggunakan metode regresi linier berganda. Sampel ang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10 perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel CAR, DR, LDR dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Perubahan Laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonessia periode 2011-2015. Secara parsial CAR,DR dan LDR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Laba pada perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 sedangkan BOPO 

berpengaruh sigifikan terhadap Perubahan Laba pada perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

Kata Kunci :Perubahan Laba, Capital Adequacy Ratio (CAR), Debt Ratio 

(DR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO). 
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