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Abstraksi :
Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan
perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sector yang
berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank
Salah satu masalah yang dihadapi perbankan di Indonesia sekarang ini adalah
masalah kesehatan bank Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan
karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank Rasio
rentabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak
ukur kinerja suatu bank. Perhitungan pada faktor rentabilitas dimaksudkan untuk
mengukur efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan, atau dengan kata
lain untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Analisis
rasio rentabilitas suatu bank antara lain terdiri dari, Return On Asset (ROA),
Return On Equity (ROE), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO), dan Net Profit Margin (NPM). Rasio ROA adalah rasio laba sebelum
pajak terhadap total aktiva suatu bank, rasio ROE adalah rasio antara laba bersih
bank dengan ROE modal sendiri, rasio BOPO adalah rasio biaya operasional
terhadap pendapatan operasional sedangkan rasio NPM adalah rasio laba bersih
terhadap pendapatan operasional. Tujuan dari penulisan Ilmiah ini adalah untuk
mengetahui apakah ada pengaruh dan bagaimana besarnya korelasi yang terjadi
antara Net Profit Margin (NPM) terhadap profitabilitas bank dalam hal ini
adalah Return On Asset (ROA) pada PT Bank Mega, Tbk pada tahun
2002-2007. Dari hasil penelitian penulis, menunjukkan terdapat korelasi antara
Net Profit Margin (NPM) dengan Return On Asset (ROA) dengan tingkat
korelasi sebesar 0,433. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi antara NPM
dengan ROA pada PT Bank Mega, Tbk adalah berkorelasi positive. Sedangkan
berdasarkan Uji t menunjukkan hasil ttabel sebesar ± 2,074 ( nilainya bisa
positif dan negative, karena uji hipotesisnya dua arah ), nilai thitung sebesar
2,252 dengan tingkat signifikansi 0,035. Karena 2,252 > 2,074 (Thitung >
Ttabel) maka Ho ditolak. Hal ini berarti tingkat keuntungan bank (NPM)

berpengaruh secara signifikan terhadap total aktiva (ROA).

