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ABSTRACT 

Bank is one of the financial institutions or companies engaged in the financial sector. In their daily activities 

the bank has it's own business goals that benefit greatly continuously so that the bank can survive and thrive in 

order to secure the future. Factors that can affect a bank ROA among other performance aspects bank liquidity, 

asset quality aspects, aspects of sensitivity, aspects of efficiency, solvency aspects. This research is meant to 

find out the influence of liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, solvency simultaneously, partially on 

ROA in private bank’s. In this study population used is the Private Bank's financial statements. There were 

sample in this research is 3 Private Bank listed on the Stock Exchange since 2010 until 2015. Results from this 

research are variable Simultaneously LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FACR, PDN, FBIR have influence to 

ROA at the Private Bank's. While partially IPR, BOPO, FACR, PDN variables affect the ROA while variable 

LDR, APB, NPL, IRR, FBIR no effect on ROA.   

 Keyword : liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, solvency, return on asset 

PENDAHULUAN 

      Bank merupakan salah satu lembaga keuangan 

atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 

Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Selain itu bank dikenal sebagai lembaga yang 

bergerak di bidang keuangan yang kegiatan utama 

adalah menghimpun dana dari masyarakat yang 

berasal dari simpanan Giro, Tabungan, dan 

Deposito, Sertifikat Deposito bagi yang kelebihan 

dana dan disalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk pinjaman (kredit). Melalui kegiatan 

menghimpun dana, bank juga sebagai tempat 

menukar, memindahkan uang, menerima dalam 

segala bentuk pembayaran dan setoran. Bank juga 

berusaha menawarkan kepada masyarakat akan 

keamanan dananya mulai dari kegiatan 

menghimpun dana (funding), menyalurkan dana 

(lending) dan memberikan jasa, bank berusaha 

memenuhi kebutuhan masyarakat dari kelancaran 

usahanya, dalam bentuk kredit. Selain menghimpun 

dana bank juga “Agen of trust” yang memberikan 

rasa kepercayaan kepada masyarakat. 

      Untuk meningkatkan peranan perbankan dalam 

dana masyarakat maka banyak bank melakukan go 

public. Untuk memberikan kemudahan dalam 

menambah modalnya dengan cara memberikan atau 

menjual saham baru melalui pasar modal. 

      Dalam kegiatan sehari-harinya bank memiliki 

tujuan bisnis itu sendiri yang mendapatkan 

keuntungan yang besar secara terus menerus agar 

dapat melangsungkan kehidupan bank tersebut 

supaya terjamin dan berkembang dimasa yang akan 

datang. Dalam profitabilitasnya bank harus tetap 

menjaga likuiditas untuk mengantisipasi penarikan 
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dana sewaktu-waktu diambilnya. Apabila bank 

mengalami likuiditas maka membuat nasabah tidak 

percaya kepada bank tersebut dan mengakibatkan 

citranya menjadi jelek di masyarakat. 

      Kinerja bank yang baik terjadi ROA suatu bank 

meningkat dari periode ke periode tertentu, namun 

tidak demikian halnya yang terjadi pada Bank 

Umum Swasta Nasional go public dalam penelitian 

ini. Perkembangan kinerja profitabilitas pada Bank 

Swasta Umum Nasional  go public yang ditinjau 

dari ROA selama lima tahun terakhir, selama tahun 

2010 triwulan 1 sampai triwulan II tahun 2015 rata-

rata ROA pada Bank Swasta Umum Nasional  go 

publicterdapat beberapa bank yangmengalami 

penurunan signifikan setiap tahunnya yang berarti 

terjadi tren negatif. (Laporan Keuangan Bank 

Indonesia, 2015). 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 

sebagian besar bank yang ada memiliki tren ROA 

negatif seperti Bank Artha Graha Internasional, 

Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, 

Ekonomi Raharja, Himpunn Saudara, ICB 

Bumiputera, Mega, Mutiara, Permata,Windu 

Kentjana, Pan Indonesia, QNB Kesawan dan 

lainnnya. Hal itu dikarenakan kemampuan bank 

dalam mengelola asset dan mengelola laba kurang 

efektif sehingga terjadi tren negatif dalam rasio 

ROA yang dihasilkan bank. Kenyataan ini yang 

melatarbelakangi penelitian tentang ROA Bank 

Swasta Umum Nasional  yang gopublic dan 

sekaligus mencari tahu faktor apa saja yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi ROA suatu bank antara lain adalah 

kinerja bank aspek likuiditas, aspek kualitas aktiva, 

aspek sensitifitas, aspek efisiensi, dan aspek 

profitabilitas. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI 

DAN HIPOTESIS 

Penialian Kinerja Bank Berbasis Rasio 

Likuiditas 

      Likuiditas bank merupakan faktor penting 

untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendek atau yang telah 

jatuh tempo atau kewajiban pada saat ditagih, 

Kasmir (2010 : 286). Misalnya membayar kembali 

simpanan pada nasabah pada saat ditarik dan 

memberikan kredit. Dalam penelitian ini digunakan 

dua rasio likuiditas antara lain Loan Deposit Ratio 

(LDR) dan Investing Policy Ratio (IPR). 

Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva adalah kemampuan bank dalam 

mengelola aktiva produktif yang merupakan sumber 

pendapatan bank yang digunakan untuk membiayai 

seluruh kegiatan operasional bank. Dalam 

penelitian ini digunakan rasio adalah Non 

Performing Loan (NPL), Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB).. Apabila rasio NPL tinggi 

artinya kenaikan kredit bermasalah lebih tinggi 

dibandingkan dengan kenaikan total kredit. Hal ini 

menyebabkan adanya biaya pencadangan 

meningkat lebih besar daripada peningkatan 

pendapatan. Sehingga mengakibatkan laba menurun 

dan ROA mengalami penurunan. Pada sisi lain 

apabila rasio NPL rendah artunya kenaikan ktedit 

bermasalah lebih rendah dibandingkan dengan 

kenaikan total kredit. Hal ini menyebabkan adanya 

biaya pencadangan meningkat lebih kecil daripada 

peningkatan pendapatan. Sehingga mengakibatkan 

laba meningkat dan ROA mengalami peningkatan. 

Sensitivitas 

      Sensitivitas adalah kemampuan bank dalam 

merespon perubahan-perubahan yang terjadi 

dipasar, baik suku bunga maupun nilai tukar. Dalam 

penelitian ini digunakan antara lain rasio Interest 

Rate Ratio (IRR) dan Posisi Devisa Neto (PDN). 

Efisiensi 

Efisiensi  

      Efisiensi bank adalah kemampuan manajemen 

bank yang bersangkutan dalam menggunakan 

semua faktor produksinya, serta mengukur efisiensi 

ini bank pada biayanya, dalam pengukuran rasio 

efisiensi ini dapat menggunakan Rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO). Dimana BOPO digunakan untuk 

mengukur tingkat biaya operasional yang 

dikeluarkan bank dalam memperoleh pendapatan. 

Rasio BOPO dalam pengalokasian dana bank untuk 

membiayai kegiatan operasional lebih besar 

daripada pendapatan yang diperoleh bank. Efisiensi, 

adalah kemampuan bank untuk dalam menghasilkan 

keuntungan bersih atas kegiatan operasionalnya. 

Tingkat efisiensi dapat diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan yaitu :BiayaOperasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio BOPO 

yaitu mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. 

      Profitabilitas adalah kinerja yang menunjukkan 

kemampuan bank untuk menghasilkan laba sebelum 
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pajak naik, semakin tinggi modal suatu bentuk 

untuk menutup resiko kerugiannya. Dalam 

penelitian ini digunakan rasio Return On Assets 

(ROA). ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh  

keuntungan berdasarkan asset yang dimiliki. 

Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula 

tingkat keuntungan yang diperoleh bank. 

 
 Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

      Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini memakai metode dokumentasi 

yaitu pengumpulan data berupa laporan keuangan. 

DATA PENELITIAN 

      Dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder, data diperoleh dari laporan keuangan 

publikasi bank yang didapat dari situs Bank 

Indonesia periode triwulan 1 tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2015. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Model ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari variabel LDR, IPR,NPL, APB, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR,FACR terhadap ROA 

bank swasta nasionalGo Public. 

VARIABEL PENELITIAN 

      (X1)LDR, (X2)IPR, (X3)NPL, (X4)APB, 

(X5)IRR, (X6)PDN, (X7)BOPO, (X8)FBIR, 

(X9FACR 

Definisi Operasi Variabel 

ROA 

      Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba) berdasarkan asset yang dimiliki. 

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut. (Lukman 

Dendawijaya, 2009) 

Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
Aktiva  totalrata-Rata

kan)(disetahunpajak  sebelum Laba
ROA  

LDR 

      Merupakan perbandingan antara kredit yang 

diberikan bank dengan danapihak ketiga. Rasio ini 

menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

nasabah dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio tersebut, maka makin rendah likuiditas 

bank tersebut.(Kasmir, 2010) 

Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
ketigapihakdanaTotal

diberikanyangKreditTotal
LDR  

IPR 

      Investing Policy Ratio (IPR) merupakan 

kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposannya dengan caramelikuidasi 

surat-surat berharga yang dimilikinya. (Kasmir, 

2010)  
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Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
ketigpihakdanaTotal

Bank dimiliki yangberhargasurat-surat
IPR

a

 

APB 

      Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva 

produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

macet. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank 

dalam mengelola total aktiva produktifnya dengan 

menutupi kerugian. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar jumlah aktiva produktif bank 

bermasalah sehingga menurunkan tingkat 

pendapatan bank dan berpengaruh pada kinerja 

bank.(Veithzal Rivai, 2007) 

Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
ProduktifAktivaTotal

bermasalah yang ProduktifAktiva
APB  

IRR 

      Resiko yang timbul akibat berubahnya tingkat 

bunga. Risiko tingkat suku bunga adalah risiko 

yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, yang 

pada gilirannya akan menurunkan nilai pasar, surat-

surat berharga, dan pada saat yang sama bank 

membutuhkan likuiditas.(Veithzal Rivai, 2007) 

Interest Rate Ratio dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

x100%
LiabilityInterest  

assety  sensitivit  RateInterest  
IRR  

PDN 

      PDN dapat didefinisikan sebagai rasio yang 

menggambarkan tentang perbandingan antara 

selisih aktiva valas dan pasiva ditambah dengan 

selisih bersih off  balance sheet dibagi dengan 

modal, selain itu dapat pula diartikan sebagai angka 

yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut 

untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva 

dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah 

dengan selisih tagihan dan kewajiban baik yang 

merupakan komitmen maupun kontijensi dalam 

rekening administratif untuk setiap valas, yang 

semuanya dinyatakan dalam rupiah.(Veithzal Rivai, 

2007) 

x100%
Modal

sheet balance offselisih    valas)Pasiva -  valas(Aktiva
PDN

 

BOPO 

      BOPO adalah rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur biaya operasional dan biaya non 

operasionalyang dikeluarkan bank untuk 

memperoleh pendapatan. Rasio BOPO diukur 

dengan membandingkan biaya operasional 

dibandingkan dengan pendapatan operasional. 

Faktor efisiensi operasional diukur dengan 

menggunakan rasio BOPO, yaitu kemampuan Bank 

dalam mempertahankan tingkat keuntungannya agar 

dapat menutupi biaya-biaya operasionalnya. 

Semakin efisien operasional, maka semakin efisien 

pula dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan. (Lukman Dendawijaya,2009) 

Rumus yang digunakan : 

x100%
lOperasiona Pendapatan

lOperasiona Biaya
BOPO  

FBIR 

      Disamping keuntungan utama dari kegiatan 

pokok perbankan, yaitu selisih bunga simpanan 

dengan bunga pinjaman (spread based) maka pihak 

perbankan juga dapat memperoleh keuntungan 

lainnya, yaitu dari transaksi yang diberikan dalam 

jasa-jasa bank ini disebut fee based. Rumus dari 

rasio ini adalah:(Kasmir, 2010) 

FBIR = 

 

FACR 

      FACR atau disebut juga penanaman aktiva tetap 

terhadap modal, adalah rasio perbandingan antara 

aktiva tetap dan inventaris kantor terhadap modal. 

FACR digunakan untuk mengukur sejauh mana 

capital yang tersedia yang dialokasikan pada total 

aktiva tetapnya.(Lukman Dendawijaya, 2009) 

Rumus yang digunakan adalah 

x100%
Modal

 tetapaktiva
FACR  

Alat Analisis 

      Melakukan analisis regresi untuk menentukan 

arah dan besarya pengaruh variabel bebas terhadap 
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variabel tergantung dengan menggunakan rumus 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + β4 X4 + β5 

X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + ei  

Keterangan : 

Y  = ROA  

α   = Konstanta  

β1 – β10 = Koefisien Regresi  

X1  = LDR 

X2  = IPR 

X3  = NPL 

X4  = APB 

X5  = IRR 

X6  = PDN 

X7  = BOPO 

X8  = FBIR 

X9  = FACR 

ei  = Variabel pengganggu diluar model 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

      Informasi berikut ini adalah analisis deskriptif 

dari rasio keuangan dan pada masing-masing BUSN 

Go Public yaitu Bank J-Trust, Bank Sinarmas dan 

Bank Victoria yang dijadikan subyek sampel 

penelitian selama periode 2010  triwulan I sampai 

dengan 2015 triwulan I.

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ROA .004956 .0161136 66 

LDR .736176 .1255496 66 

IPR .232629 .1283830 66 

NPL .053774 .0704395 66 

APB .089908 .1282983 66 

IRR 1.134444 .1433573 66 

PDN .042694 .0520206 66 

BOPO .923562 .1689706 66 

FBIR .191742 .1238829 66 

FACR .245102 .1649690 66 

              Sumber : Data Diolah 

Secara rata-rata keseluruhan ROA pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 0,495 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,03, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian FACR bank sampel 

mengalami penurunan. Rata-rata ROA tertinggi 

ditunjukkan oleh Bank Victoria yang memiliki rata-

rata ROA sebesar 1,08 persen. 

Secara rata-rata keseluruhan LDR pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 73,62 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

0,33, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian LDR bank sampel 
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mengalami kenaikan. Rata-rata LDR tertinggi 

ditunjukkan oleh Bank J-Trust yang memiliki rata-

rata LDR sebesar 80,21 persen. 

Secara rata-rata keseluruhan IPR pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 23,26 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,58, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian IPR bank sampel 

mengalami penurunan. Rata-rata IPR yang tertinggi 

ditunjukkan oleh Bank Victoria, yaitu sebesar 36,28 

persen 

Secara rata-rata keseluruhan NPL pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 5,38 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,29, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian NPL bank sampel 

mengalami penurunan. Rata-rata NPL tertinggi 

ditunjukkan oleh Bank J-Trust yang memiliki NPL 

sebesar 11,40 persen. 

Secara rata-rata keseluruhan APB pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 8,99 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,38, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian APB bank sampel 

mengalami penurunan. 

Secara rata-rata keseluruhan IRR pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 

113,44 persen dan rata-rata tren secara keseluruhan 

sebesar -1,36 sehingga dapat diketahui secara 

keseluruhan selama periode penelitian IRR bank 

sampel mengalami penurunan. Rata-rata IRR  

tertinggi ditunjukkan pada Bank J-Trust yakni 

sebesar 122,93 persen. 

Secara rata-rata keseluruhan PDN pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 4,27 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,12, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian PDN bank sampel 

mengalami penurunan. 

Secara rata-rata keseluruhan BOPO pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 92,36 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

0,72, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian BOPO bank sampel 

mengalami kenaikan. 

Secara rata-rata keseluruhan FBIR pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 19,17 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

0,16, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian FBIR bank sampel 

mengalami peningkatan. Rata-rata FBIR tertinggi 

ditunjukkan oleh Bank J-Trust yang sebesar 30,35 
persen. 

Secara rata-rata keseluruhan FACR pada periode 

tahun 2010 sampai tahun 2015 adalah sebesar 24,51 

persen dan rata-rata tren secara keseluruhan sebesar 

-0,21, sehingga dapat diketahui secara keseluruhan 

selama periode penelitian FACR bank sampel 

mengalami penurunan. 

Hasil Analisis Dan pembahasan:

Tabel 4.11 
HASIL ANALISIS UJI KOEFISIEN REGRESI 

VARIABEL PENELITIAN KOEFISIEN REGRESI 

Constant 0.105 

LDR (X1) 0.002 

IPR (X2) -0.019 

NPL (X3) 0.113 

APB (X4) -0.058 

IRR (X5) -0.011 

PDN (X6) 0.015 

BOPO (X7) -0.093 

FBIR (X8) 0.011 

FACR (X9) -0.008 

R.Square  = 0.907 F hitung  =  60.790 

R              = 0.952  Sig          =   0.000 

Analisis Uji Simultan (Uji F) 

      Dapat dilihat Fhitung = 60,790 > Ftabel = 1,92 

maka H0 ditolak atau H1 diterima, artinya variabel 

bebas yang terdiri dari LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 

PDN,         BOPO, FBIR dan FACR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel tergantung yaitu ROA. 
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Koefisien determinasi atau R square adalah 0,907 

artinya perubahan yang terjadi pada variabel ROA 

sebesar 90,7  persen disebabkan oleh variabel bebas 

(LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

dan FACR) secara simultan, sedangkan sisanya 

sebesar 9,3 persen disebabkan oleh variabel diluar 

penelitian. 

Analisis Uji Parsial (Uji t) 

Variabel LDR 

      Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat thitung 

sebesar 0,1630 dan ttabel sebesar1,645 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung 0,1630 <ttabel 1,645. 

Karena thitung<ttabel,  maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa LDR secara 

parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0005 yang berarti 

secara parsial variabel LDR memberikan kontribusi 

sebesar 0,05 persen terhadap ROA, 

Variabel IPR 

      Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat thitung 

sebesar -2,165 dan ttabel sebesar1,645 sehingga dapat 

diketahui bahwa thitung -2,165<ttabel 1,677. Karena 

thitung<ttabel,  maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. Besarnya 

koefisien determinasi parsial (r
2
) adalah sebesar 

0,0773 yang berarti secara parsial variabel IPR 

memberikan kontribusi sebesar 7,73 persen 

terhadap ROA, 

Variabel APB 

      Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat thitung 

sebesar -2,258 dan ttabel sebesar-1,645 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung -2,258 < ttabel -1,645 

Karena thitung<ttabel,  maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa APB secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0835 yang berarti 

secara parsial variabel APB memberikan kontribusi 

sebesar 8,35 persen terhadap ROA. 

Variabel NPL 

      Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat thitung 

sebesar 2,76 dan ttabel sebesar -1,645 sehingga dapat 

diketahui bahwa thitung 2,76 > ttabel 1,645. Karena 

thitung>ttabel,  maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

ROA. Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0,1197 yang berarti secara parsial 

variabel NPLmemberikan kontribusi sebesar 11,97  

persen terhadap ROA. 

Variabel IRR 

      Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat thitung 

sebesar -1,079 dan ttabel sebesar± 1,960 sehingga 

dapat diketahui bahwa ttabel-1,960 < thitung-1,079 

<ttabel 1,960. Karena -ttabel< thitung< ttabel,  maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa IRR secara parsial mempunyai pengaruh 

tidak signifikan terhadap ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0204 yang 

berarti secara parsial variabel IRR memberikan 

kontribusi sebesar 2,04 persen terhadap ROA. 

Variabel PDN 

      Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat thitung 

sebesar 0,687 dan ttabel sebesar ±1,960 sehingga 

dapat diketahui bahwa -1,960 <thitung 0,687 <ttabel 

1,960. Karena -ttabel< thitung< ttabel,  maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa PDN 

secara parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0083 yang berarti 

secara parsial variabel PDN memberikan kontribusi 

sebesar 0,83 persen terhadap ROA. 

Variabel BOPO 

      Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat thitung 

sebesar -18,661 dan ttabel sebesar-1,645 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung -18,661 < ttabel-1,645 

Karena thitung<ttabel,  maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

ROA. Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0,8612 yang berarti secara parsial 

variabel BOPOmemberikan kontribusi sebesar 

86,12 persen terhadap ROA. 

Variabel FBIR 

      Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat thitung 

sebesar 1,316 dan ttabel sebesar1,645 sehingga dapat 

diketahui bahwa thitung 1,316 < ttabel 1,645 Karena 

thitung<ttabel,  maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

ROA. Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0,0299 yang berarti secara parsial 
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variabel FBIR memberikan kontribusi sebesar 2,99 

persen terhadap ROA. 

Variabel FACR 

      Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat thitung 

sebesar -0,7370 dan ttabel sebesar-1,645 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung -0,7370 > ttabel-1,645 

Karena thitung>ttabel,  maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa FACR secara 

parsial mempunyai pengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0096 yang berarti 

secara parsial variabel FACR memberikan 

kontribusi sebesar 0,96 persen terhadap ROA. 

PEMBAHASAN KESESUAIAN DAN 

KETIDAK SESUAIAN TEORI 

Pengaruh LDR terhadap ROA   

      Menurut teori pengaruh LDR terhadap ROA 

adalah positif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi sebesar 0,002, 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori. 

Hal ini terjadi karena secara teori apabila LDR bank 

sampel penelitian mengalami kenaikan artinya 

terjadi kenaikan total kredit yang disalurkan dengan 

persentase yang lebih besar dibandingkan 

persentase kenaikan dana pihak ketiga (DPK). 

Akibatnya, terjadi peningkatan pendapatan bunga 

lebih besar dari peningkatan biaya bunga yang 

dikeluarkan, sehingga laba meningkat dan ROA 

juga meningkat.   
      Jika dikaitkan dengan data nilai ROA pada 

bank-bank sampel, diketahui tren ROA selama 

periode penelitian bernilai negatif, yaitu -0,03 

sedangkan untuk LDRnya memiliki tren yang 

positif. Tren LDR yang positif artinya risiko 

likuiditasnya naik. Dengan demikian risiko 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Kadek Venimas Citra Dewi, 

Wayan Cipta, I Ketut Kirya (2015) dan Sisilia 

Septy Pratiwi (2015)  yang menyatakan bahwa 

variabel LDR memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh IPR terhadap ROA  

      Menurut teori pengaruh IPR terhadap ROA 

adalah positif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi sebesar -0,019, 

sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Secara teori apabila IPR bank sampel 

penelitian mengalami kenaikan artinya terjadi 

terjadi peningkatan investasi pada surat-surat 

berharga dengan persentase yang lebih tinggi 

daripada persentase peningkatan total dana pihak 

ketiga (DPK). Akibatnya peningkatan pendapatan 

biaya bunga lebih besar daripada peningkatan biaya 

bunga, sehingga laba bank meningkat dan ROA 

meningkat. 

      Namun demikian, hasil penelitian ini 

menunjukkan sebaliknya. IPR mempunyai 

hubungan yang negatif dengan ROA. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh dampak penurunan nilai 

pasar akibat penurunan suku bungan dari surat 

berharga yang dimiliki selama periode penelitian 

ini. Penurunan nilai pasar surat berharga tersebut 

berakibat pada menurunnya laba yang diperoleh 

oleh bank-bank sampel sehingga ROA bank-bank 

sampel mengalami penurunan. Hal tersebut dapat 

terlihat dari data pada periode penelitian selama 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 nilai tren 

ROA cenderung mengalami penurunan sebesar -

0,03. 

      Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dhita Widia Safitry  (2013) 

dan Haryo Utomo (2015)  yang menyatakan bahwa 

variabel IPR memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap ROA. Namun, penelitian ini 

tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sisilia Septy Pratiwi yang menyatakan bahwa 

IPR memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA. 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

      Menurut teori pengaruh NPL terhadap ROA 

adalah negatif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi positif sebesar 

0,113, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. Menurut teori apabila NPL bank sampel 

penelitian mengalami kenaikan artinya terjadi 

peningkatan kredit bermasalah dengan persentase 

lebih besar dari pada persentase peningkatan total 

kredit. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya yang 

harus dicadangkan lebih besar dari pada 

peningkatan pendapatan, sehingga menyebabkan 

laba bank menurun dan ROA bank juga menurun.  

      Namun demikian, hasil penelitian ini 

menunjukkan sebaliknya. NPL mempunyai 

hubungan yang positif dengan ROA. Selama 

periode penelitian ROA bank sampel penelitian 

mengalami penurunan yang ditunjukan dengan rata-

rata tren sebesar 0,03. Jika dikaitkan dengan risiko 

kredit dan melihat kecenderungan NPL penelitian 

bank sampel yang menurun maka risiko kredit 

menurun. Bersamaan dengan itu, ROA bank sampel 

penelitian cenderung menurun selama periode 
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penelitian. Dengan demikian risiko kredit 

berpengaruh positif terhadap ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Emilia Rafael Ndore (2015) 

dan Sisilia Septy Pratiwi (2015) yang menyatakan 

bahwa variabel NPL memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh APB Terhadap ROA 

      Menurut teori pengaruh APB terhadap ROA 

adalah negatif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi sebesar -0,058, 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori. 

Aktiva produktif bermasalah (APB) adalah aktiva 

produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

macet. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank 

dalam mengelola total aktiva produktifnya dengan 

menutupi kerugian. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin besar jumlah aktiva produktif bank 

bermasalah sehingga menurunkan keuntungan bank 

(ROA). Jika dikaitkan dengan data nilai APB pada 

bank-bank sampel, diketahui tren APB memiliki 

tren yang negatif yaitu -0,38, artinya aktiva 

produktif oleh bank-bank sampel penelitian 

semakin baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan aktiva produktif berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Sisilia Adi Fernanda Putra 

(2013) yang menyatakan bahwa variabel APB 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ROA. Namun tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Sisilia Septy Pratiwi (2015) yang 

menyatakan bahwa APB memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh IRR Terhadap ROA 

      Menurut Teori pengaruh antara IRR  terhadap  

ROA adalah positif atau negatif. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi negatif sebesar -0,011. Sehingga hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori. Kesesuaian hasil 

penelitian dengan teori dikarenakan secara teori 

apabila IRR naik berarti terjadi peningkatan IRSA 

dengan persentase lebih besar dibanding persentase 

peningkatan IRSL. Apabila suku bunga turun 

seperti yang terjadi selama periode penelitian, maka 

akan berakibat terjadi penurunan pendapatan bunga 

lebih kecil dibanding penurunan biaya bunga, 

sehingga laba bank meningkat dan ROA juga 

meningkat. 

      Selama periode penelitian rata-rata tren ROA 

bank sampel penelitian mengalami penurunan, yaitu 

-0,03. Jika dikaitkan dengan risiko pasar dan 

melihat kecenderungan IRR penelitian bank sampel 

yang menurun, risiko pasar menurun. Bersamaan 

dengan itu ROA bank sampel penelitian cenderung 

menurun selama periode penelitian. Dengan 

demikian risiko pasar berpengaruh positif terhadap 

ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Sisilia Septy Pratiwi (2015) yang 

menyatakan bahwaIRR memiliki pengaruh negative 

tidak signifikan terhadap ROA. Namun, penelitian 

ini tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nicko Aditya (2012) dan Surya 

Darwin Harahap (2013) yang menyatakan bahwa 

variabel IRR memiliki koefisien regresi positif 

terhadap ROA. 

Pengaruh PDN Terhadap ROA 

      Menurut Teori pengaruh antara PDN  terhadap  

ROA adalah positif atau negatif. Hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi positif sebesar 0,015, sehingga hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

dikarenakan secara teoritis apabila PDN naik 

artinya aktiva valas meningkat dengan persentase 

peningkatan lebih besar dari pada persentase 

peningkatan pasiva valas. Semakin tinggi 

peningkatan aktiva valas maka laba bank akan 

meningkat dan akhirnya ROA bank juga meningkat. 

      Selama periode penelitian ROA bank sampel 

penelitian mengalami penurunan yang ditunjukan 

dengan rata-rata tren sebesar -0,03. Jika dikaitkan 

dengan risiko pasar dan melihat kecenderungan 

PDN bank sampel penelitian yang turun dan nilai 

tukar yang turun maka risiko pasar meningkat. 

Bersamaan dengan itu ROA cenderung menurun 

selama periode penelitian, maka risiko pasar 

berpengaruh negatif terhadap ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Adi Fernanda Putra (2013) yang 

menyatakan bahwa IRR memiliki pengaruh 

negative tidak signifikan terhadap ROA. Namun, 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nicko Aditya (2012) dan Surya 

Darwin Harahap (2013) yang menyatakan bahwa 

variabel bebas PDN  memiliki koefisien regresi 

positif.  

Pengaruh BOPO Terhadap ROA 

      Menurut teori pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah negatif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi negative sebesar 

-0,093, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. Secara teoritis apabila BOPO meningkat 
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artinya telah terjadi peningkatan beban operasional 

dengan presentase lebih tinggi disbanding dengan 

presentase peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga laba bank akan menurun dan ROA juga 

menurun. Sebaliknya jika BOPO menurun berarti 

terjadi peningkatan biaya operasional dengan 

persentase peningkatan lebih kecil dari pada 

persentase peningkatan pendapatan operasional. 

Akibatnya, laba bank meningkat, dan ROA bank 

juga meningkat.  

      Selama periode penelitian ROA bank sampel 

penelitian juga mengalami penurunan yang 

ditunjukan dengan rata-rata tren sebesar -0,03. Jika 

dikaitkan dengan risiko operasional dan melihat 

kecenderungan tren BOPO bank sampel penelitian 

yang meningkat maka risiko operasional meningkat. 

Bersamaan dengan itu ROA bank sampel penelitian 

cenderung menurun selama periode penelitian. 

Dengan demikian risiko operasional berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

      Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Adi Fernanda Putra (2013), Dhita 

Widia Safitri (2013), Haryo Utomo (2015) dan 

Sisilia Septy Pratiwi (2015) yang menyatakan 

bahwa BOPO memiliki pengaruh negative 

signifikan terhadap ROA. Namun penelitian ini 

tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Emilia Rafael Ndore (2015) yang menyatakan 

bahwa variabel bebas BOPO  memiliki tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh FBIR Terhadap ROA 

      Menurut teori pengaruh FBIR terhadap ROA 

adalah positif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi sebesar 0,011, 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan teori. 

Secara teoritis apabila FBIR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang berarti terjadi 

peningkatan pendapatan operasional diluar bunga 

dengan persentase lebih besar dari pada persentase 

peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya, 

laba bank meningkat dan ROA bank juga 

meningkat. Begitu pula sebaliknya. 

      Selama periode penelitian, ROA bank sampel 

penelitian mengalami penurunan yang ditunjukan 

dengan rata-rata tren sebesar -0,03. Jika dikaitkan 

dengan risiko operasional dan melihat 

kecenderungan FBIR bank sampel penelitian yang 

menurun maka risiko operasional meningkat. 

Bersamaan dengan itu, ROA bank sampel penelitian 

cenderung menurun selama periode  penelitian.  

Dengan  demikian  risiko   operasional   

berpengaruh   negatif  terhadap ROA. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Surya Darwin Harahap (2013) 

dan Dhita Widia Safitri (2013) yang menyatakan 

bahwa variabel FBIR  memiliki koefisien regresi 

positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

ROA. Namun penelitian ini tidak medukung 

penelitian Adi Fernanda Putra (2013), Haryo 

Utomo (2015) dan Sisilia Pratiwi (2015) yang 

menyatakan bahwa FBIR memiliki pengaruh positif  

dan signifikan terhadap ROA. 

Pengaruh FACR Terhadap ROA  

      Menurut teori pengaruh FACR terhadap ROA 

adalah negatif. Hasil analisis regresi linier 

menunjukan hasil koefisien regresi negative sebesar 

-0.008, sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. Secara teori FACR merupakan perbandingan 

antara aktiva tetap dan inventaris kantor terhadap 

modal. FACR digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset tetap yang tersedia dibandingkan dengan 

modal. Semakin besar FACR maka semakin besar 

alokasi modal yang diwujudkan dalam aset tetap dan 

inventaris oleh bank-bank sampel. Semakin besar 

alokasi aset tetap daninventaris maka laba akan 

menuurun, akibatnya ROA juga  

menurun. 

      Selama periode penelitian, ROA bank sampel 

penelitian mengalami penurunan yang ditunjukan 

dengan rata-rata tren sebesar -0,03. Jika dikaitkan 

dengan risiko operasional dan melihat 

kecenderungan FACR bank sampel penelitian yang 

menurun maka risiko operasional menurun. 

Bersamaan dengan itu, ROA bank sampel penelitian 

cenderung menurun selama periode  penelitian. 

      Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Adi Ferdinanda Putra (2013), 

Dhita Widia Safitri (2013) dan Haryo Utomo 

(2015) yang menyatakan bahwa variabel FBIR  

memiliki koefisien regresi negatif dan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap ROA.    

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

SARAN 

      Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Rasio LDR, IPR, NPL,APB, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, FACR  secara bersama-sama  

mempunyai  pengaruh yang  signifikan  

terhadap  ROA  pada  BUSN Go Public selama 

periode penelitian  triwulan  I tahun  2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015.  

Koefisien  determinasi atau R  square adalah  
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0,907 artinya   perubahan  yang   terjadi  pada   

variabel   terikat  sebesar  90,7 persen  

disebabkan   oleh  variabel bebas secara 

bersama – sama, sedangkan sisanya sebesar 9,3 

persen disebabkan oleh variabel diluar  

penelitian, Dengan  demikian  hipotesis  

pertama yang menyatakan bahwa rasio LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FACR, PDN, 

FBIR secara bersama - sama  mempunyai  

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  ROA  

pada  Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

dapat diterima. 

2. Variabel LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel LDR 

memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Go Public ditolak. 

3. Variabel IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel IPR 

memberikan kontribusi sebesar 7,73 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa IPR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

BUSN Go Public ditolak. 

4. Variabel NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel NPL 

memberikan kontribusi sebesar 11,97 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Go Public ditolak. 

5. Variabel APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel APB 

memberikan kontribusi sebesar 8,35 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010  sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional yang 

Go Public diterima. 

6. Variabel IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel IRR 

memberikan  kontribusi sebesar 2,04 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa IRR secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA pada BUSN Go 

Public ditolak. 

7. Variabel PDN secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel PDN 

memberikan  kontribusi sebesar 0,83 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2015. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa PDN secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

BUSN Go Public ditolak. 

8. Variabel BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel BOPO 

memberikan  kontribusi sebesar 86,12 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Publictriwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 

2015. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

BOPO secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

BUSN Go Public diterima. 

9. Variabel FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada BUSN Go Public. Variabel FBIR 

memberikan kontribusi sebesar 2,99 persen 

terhadap ROA pada BUSN Go Public 

padatriwulan I tahun 2010  sampai dengan 

triwulan II tahun 2015. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada BUSN Go Public ditolak. 

Variabel FACR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada 

BUSN Go Public. Variabel FACR memberikan 

kontribusi sebesar 0,96 persen terhadap ROA pada 

BUSN Go Public pada triwulan I tahun 2010 
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sampai dengan triwulan II tahun 2015. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan  bahwa FACR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada BUSN Go Public ditolak. 

      Penelitian ini yang telah dilakukan masih 

banyak memiliki keterbatasan adalah sebagai 

berikut : 

1. Periode penelitian yang digunakan  hanya 5 

tahun, yaitu mulai dari triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

2. Jumlah variabel yang diteliti terbatas, 

khususnya variabel bebas hanya meliputi: 

LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 

FBIR dan FACR, 

3. Subjek penelitian ini hanya terbatas pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public yang 

termasuk dalam sampel penelittian hanya Bank 

Mutiara, Bank Sinarmas Bank Victoria 

Internasional yang masuk dalam sampel 

penelitian. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang 

telah dilakukan masih banyak terdapat kekurangan. 

Untuk itu, penulis menyampaikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil 

penulisan, yaitu: 

1.    Bagi Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

a. Kebijakan yang terkait dengan BOPO, 

disarankan kepada bank-bank sampel 

penelitian terutama PT. Bank J Trust 

yang memiliki BOPO tertinggi, 

disarankan untuk lebih mengefisienkan 

lagi biaya  operasional bersamaan 

dengan upaya meningkatkan 

pendapatan operasional sehingga   dapat   

menurunkan   beban operasional dimana 

pada akhirnya akan menyebabkan 

meningkatnya ROA. 

b. Kebijakan yang terkait dengan APB, 

disarankan kepada bank-bank sampel 

penelitian terutama PT. Bank J Trust 

yang memiliki APB tertinggi untuk 

lebih memelihara aktiva produktifnya 

sehingga tidak banyak digolongkan ke 

aktiva produktif bermasalah sehingga 

nantinya akan lebih meningkatkan 

produktivitas aktiva yang nantinya akan 

berakibat pada meningkatnya ROA. 

c. Kebijakan yang terkait dengan ROA, 

disarankan kepada bank-bank sampel 

penelitian terutama PT. Bank J Trust 

yang memiliki nilai ROA terendah, 

bahkan cenderung negatif untuk dapat 

meningkatkan laba sebelum pajak 

dengan persentase peningkatan yang 

lebih besar dibanding persentase 

peningkatan total asset, sehingga ROA 

akan meningkat dan menjadi positif. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

a. Untuk menambah periode penelitian 

yang lebih panjang untuk 

menghasilkan hasil yang lebih 

bagus 

b. Untuk menambah variabel bebas 

yang belum ada pada penelitian ini 

seperti variabel APYDAP yang juga 

memiliki pengaruh terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Go Public. 

Untuk menambah criteria sampel penelitian yaitu 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public yang 

memiliki total asset mulai dari tiga belas triliun 

rupiah sampai dengan tujuh puluh triliyun rupiah 

sehingga hasil penelitian ini menjadi semakin 

bagus. 
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