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1. Masalah PenelJtian: 

Apakah rasio-rasio keuangan yang distandarkan oleh Bank 
Indonesia secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan 
perbankan di Indonesia. 

Dari rasio-rasio keuangan ~ersebut. rasio keuangan manakah 
yang s&cara siQnifikan mempengaruhi pertumbuhan perbankan di 
Indonesia. 

Hlpotesis Penelitian: 

Diduga rasio keuangan berupa cash rasia, return on assets, 
return on equity, solvability ratio, loan to deposit ratio 
dan tapital adequacy ratio secara bersama-sama mempengaruhi 
pertumbuhan perbankan di Indonesia. 

Diduga rasio k~uangan berupa return on assets dan return on 
equity secara signifikan mempengaruhi per~umbuhan perbankan 
di Indonesia. 

2w Tujuan Penelitian: 

Untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuanga~ yang distandar
kan oleh Bank Indonesia secara bersama7sama mempengaruhi per 
tumbuhan perbankan di In~onesia~ 

Untuk Mengetahui rasio-rasio keuangan' manakah yang 5ecera 
signifikan mempengaruhi pertumbuhan perbank.n di Indonesia. 
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3. Metode Penelitian: 

Penelitian ini dilakukan terhadap 12 perusahaan perbankan 
yang telah go public di Indonesia untuk periode penelitian per 31 
Desember 1994~ Data diperoleh dari Capital Market Directory 1995 
dan Laporan Keuangan 12 bank yang go public. 

Metode analisi~ yang digunakan adalah anal isis kuantitati1 
dan kualitati1 dengan model anal isis regresi berganda~ Seluruh 
populasi yaitu 12 bank yang go public dijadikan sampel dan teknik 
dokumenter digunakan untuk pengumpulan data~ 

4. Kesimpulan dan Saran; 

Rasio keuangan yang distandarkan oleh Bank Indonesia secara 
sama-sama dapat digunakan untuk meramalkan pertumbuhan laba 
bersih. 

Dari rasio keuangan tersebut. rasio Xl (CR). X2 (ROA) dan X3 
(ROE) secara signifikan mempengaruhi pertu.buhan laba 
bersih. 

Hipotesis pertama dan kedua terbukti. 

Para analis pasar modal hendaknya mencari rasio keuangan 
lainnya yang dapat meramalkan pertumbuhan penjualan. 
pertumbuhan laba per lembar saham dan pertumbuhan total 
assets. 
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