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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1.Emilia Rafael Ndore  (2015) 

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini terdapat 

dua rujukan, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Emilia Rafael 

Ndore (2015) dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Terhadap 

Profitabilitas”. Rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah apakah variabel 

CAR, LDR, BOPO, KAP, NPL, SIZE, NIM baik secara bersama-sama maupun 

secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  ROA pada Bank 

Devisa dan Bank non Devisa 

Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah CAR, LDR, 

BOPO, KAP, NPL, SIZE, NIM sedangkan variabel tergantungnya menggunakan 

ROA. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian adalah purpose 

sampling, dan untuk menganalisis data dengan menggunakan regresi berganda. 

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. NPL, SIZE, NIM secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Devisa dan Bank non Devisa. 

2. Variabel CAR, LDR, BOPO, KAP secara parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa dan Bank non Devisa.  
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3. Ni Kadek Venimas Citra Dewi, Wayan Cipta, I Ketut Kirya (2015) 

Yang membahas tentang “Pengaruh LDR, LAR, DER, CR terhadap 

ROA pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.Rumusan masalah 

yang dibahas oleh Ni Kadek Venimas Citra Dewi, Wayan Cipta, I Ketut Kirya 

(2015) apakah LDR, LAR, DER, CR mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan 

dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui signifikan pengaruh dari LDR, 

LAR, DER, CR terhadap ROA pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Ni Kadek Venimas Citra Dewi, 

Wayan Cipta, I Ketut Kirya (2015) adalah menggunakan variabel bebas yaitu 

LDR, LAR, DER, CR sedangkan untuk variabel tergantungnya menggunakan 

variabel ROA. 

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh 

Ni Kadek Venimas Citra Dewi, Wayan Cipta, I Ketut Kirya (2015) adalah : 

1. Variabel LDR, LAR, DER, CR bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari LDR terhadap ROA 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2013 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari LAR terhadap ROA 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2013.  
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4. Ada pengaruh negatif dan signifikan secara parsial dari DER terhadap ROA 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2013.  

5. Ada pengaruh negatif dan signifikan secara parsial dari CR terhadap ROA 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-2013.  

Tabel 2.1 

PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU 

  Emilia Rafael 

Ndore  (2015) 

Ni Kadek Venimas 

Citra Dewi, Wayan 

Cipta, I Ketut Kirya 

(2015) 

Peneliti  

1. Variabel bebas CAR, LDR, BOPO, 

KAP, NPL, SIZE, 

NIM 

LDR, LAR, DER, CR LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, 

BOPO, PDN, 

FACR, FBIR, 

2. Variabel 

terikat 

ROA ROA ROA 

3. Subyek 

Penelitian 

Bank Devisa dan 

Bank non Devisa 

Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Bank Swasta 

Nasional Go 

Public 

4. Periode 

Penelitian 

Tahun 2009 

triwulan IV 2013 

Tahun 2009 Triwulan I 

– Triwulan IV 2013 

Tahun 2010 

Triwulan I – 

Triwulan II 2015 

5. Teknik 

sampling 

Purposive Sampling Purposive Sampling Purposive 

Sampling 

6. Teknis 

Analisis 

Regresi linier 

berganda 

Regresi Linear 

berganda 

Regresi Linear 

berganda 

Sumber :Emilia Rafael Ndore  (2015), Ni Kadek Venimas Citra Dewi, Wayan Cipta, I 

Ketut Kirya (2015). 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kinerja keuangan bank 

Bank harus mempunyai kinerja keuangan yang baik karena kinerja keuangan bank 

merupakan kemampuan yang dimiliki bank untuk menghasilkan laba atau 

keuntungan. Dimana kinerja keuangan bank merupakan sumber yang sangat 
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penting dalam menggambarkan kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai 

oleh suatu tank. Menurut Kasmir (2010:281) untuk mengetahui kondisi keuangan 

suatu bank, maka dapat dilihat laporan keuangan yang disajikan oleh suatu bank 

secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama 

periode tersebut. Laporan ini sangat berguna terutama bagi pemilik, manajemen, 

pemerintah, dan masyarakat sebagai nasabah bank, guna mengetahui kondisi 

banktersebut. Untuk pengukuran terhadap kinerja keuangan bank dapat dilakukan. 

dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yaitu likuiditas, kualitas aset, 

sensitivitas , efisiensi, profitabilitas. 

2.2.2 Pengukur Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank merupakan salah satu media yang sangat penting untuk 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil yang dicapai suatu bank. Untuk 

menilai kinerja manajemen suatu bank dapat tercermin dalarn laporan 

keuangannya. Cara paling umum untuk mengetahui kinerja suatu bank dengan 

menggunakan rasio-rasio yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Analisis 

rasio keuangan memberikan petunjuk dan gejala- gejala serta informasi keuangan 

suatu bank, dimana analisis rasio tersebut adalah dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. rasio-rasio tersebut adalah 

sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 2009) :  

1. Aspek Profitabilitas 

Profitabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio 

profitabilitas sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 



17 

 

suatu bank yang bersangkutan dalam mengelola asset untuk memperoleh 

keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rasio yang digunakan sebagai berikut: 

(Lukman Dendawijaya, 2009), 

a.  Return on asset (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   ............................. (06) 

Laba yang diperhitungkan disini adalah laba bersih dari kegiatan operasional bank 

sebelum pajak, sedangkan total aktiva merupakan rata-rata volume usaha atau 

aktiva. 

b. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan earnings assets dalam 

menghasilkan pendapatan bunga bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

x100%
produktif Aktiva rata-Rata

bersih  Bunga Pendapatan
NIM   ......................................... (07) 

Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on asset 

(ROA) 
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2. Aspek likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. Pengukuran likuiditas bank dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio berikut ini : (Lukman Dendawijaya, 2009) 

a.  Loan to Deposit Ratio (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  ....................................... (01) 

Komponen-komponen pada Total Dana Pihak Ketiga terdiri atas 

tabungan, giro, dan deposito. 

b.  Investing policy ratio (1PR) 

Investing Policy Ratio (IPR) merupakan kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan caramelikuidasi surat-

surat berharga yang dimilikinya. (Kasmir, 2010)  

Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
ketigpihakdanaTotal

Bank dimiliki yangberhargasurat-surat
IPR

a
  ..................... (02) 
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c.  Cash Ratio 

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki 

bank tersebut. (Lukman Dendawijaya, 2009). Besarnya cash ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

x100%
ketigapihakdanaTotal

Likuid Aktiva
RatioCash   .................................... (03) 

Pada penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan adalah LDR dan IPR 

4. Aspek kualitas aktiva 

Kualitas Aktiva merupakan rasio untuk penilaian terhadap kondisi 

asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Untuk mengukur tingkat 

kualitas aktiva yang dimiliki bank dapat menggunakan rasio sebagai berikut 

:(Veithzal Rivai, 2007) 

a.  Non Performing Loan (NPL) 

Digunakan untuk mengukur kredit bermasalah terhadap total kredit. 

Semakin tinggi rasio ini semakin rendah kualitas kredit bank karena jumlahkredit 

bermasalah semakin besar sehingga memerlukan penyediaan PPAP yang cukup 

besar.(Veithzal Rivai, 2007) 

Rumus yang digunakan adalah : 

x100%
KreditTotal

BermasalahKredit 
NPL   ....................................................... (04) 

Komponen dalam Kredit Bermasalah terdiri atas kredit yang 

diklasifikasikan dalam posisi Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.  
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b.  Aktiva Produktif Bermasalah (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   ............................. (05) 

Pada penelitian ini rasio kualitas aktiva yang digunakan adalah NPL dan APB 

4.  Aspek Efisiensi 

Rasio efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

performance atau menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan, apakah 

telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil 

luna. Melalui rasio efisiensi ini pula dapat diukur secara kuantitatif tingkat 

efisiensi dan efektifitas yang telah dicapai kinerja manajemen bank yang 

bersangkutan. Berikut, rasio yang dapat digunakan yaitu : (Kasmir, 292), 

a.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (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 
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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   ........................................... (08) 

a. Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha bank yang pada umumnya terdiri dari : Biaya 

bunga, Biaya valuta asing,Biaya tenaga kerja, Penyusutan, dan biaya 

lainnya. 

b. Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan 

hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah 

diterima, terdiri dari hasil bunga, Provisi dan komisi, Pendapatan 

valuta asing dan pendapatan lainnya 

b.  Fee Based Income Rasio (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 = 
                                              

                      
      ……….(09) 

Pada penelitian ini rasio efisiensi yang digunakan adalah BOPO dan FBIR 
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5.  Aspek Sensitivitas 

Risiko tingkat bunga merupakan potensial kerugian yang timbul 

akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau 

transaksi bank yang menggantung risiko tingkat bunga. Analisis faktor sensitivitas 

terhadap risiko pasar digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang akan dialami 

bank akibat pergerakan pasar (market price). Untuk menganalisis faktor ini dapat 

digunakan rasio-rasio berikut: (Veithzal Rivai, 2007) 

a.  Interest Rate Risk (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   ...................................... (10) 

Dimana : 

ISA (Interest Sensitive Assets) dalam hal ini adalah : 

Sertifikat Bank Indonesia + Giro pada Bank Lain + Penempatan pada Bank Lain + 

penempatan bank lain + surat berharga yang dimiliki + kredit yang diberikan + 

obligasi pemerintah + reserve repo + penyertaan. 

ISL (Interest Sensitive Liability) dalam hal ini adalah : 

Giro + Tabungan + Deposito + Sertifikat Deposito + Simpanan dari Bank Lain + 

Pinjaman yang diterima. 
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b. Posisi Devisa Neto (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


  ..... (11) 

Komponen : 

a. Aktiva Valas 

- Giro pada Bank lain 

- Penempatan pada bank lain 

- Surat berharga yang dimiliki 

- Kredit yang diberikan 

b. Pasiva Valas 

- Giro 

- Simpanan Berjangka 

- Surat berharga yang diterbitkan 

- Pinjaman yang diterima 

c. Off Balance Sheet 

- Tagihan dan Kewajiban Komitmen Kontijensi (Valas) 
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d. Modal (yang digunakan dalam perhitungan rasio PDN adalah ekuitas) 

- Modal disetor 

- Agio (Disagio) 

- Opsi saham 

- Modal sumbangan 

- Dana setoran modal 

- Selisih penjabaran laporan keuangan 

- Selisih penilaian kembali aktiva tetap 

- Laba (Rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga 

- Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan 

- Pendapatan komprehensif lainnya 

- Saldo laba (Rugi) 

Pada penelitian ini rasio sensitivitas yang digunakan adalah IRR dan PDN. 

6.  Aspek Solvabilitas 

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau 

kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas adalah 

sebagai berikut : (Lukman Dendawijaya, 2009) 

a.  Fixed Asset Capital Ratio (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 
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dialokasikan pada total aktiva tetapnya.(Lukman Dendawijaya, 2009) 

Rumus yang digunakan adalah 

x100%
Modal

 tetapaktiva
FACR   ............................................................... (12) 

Pada penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah FACR 

2.2.3 Pengertian Bank Go Public 

Go Public adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada 

masyarakat, berdasarkan tata. cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Dengan 

adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak 

keuntungan.  

Tujuan utama bank melakukan Go Public adalah untuk memperolah 

capital gain. Capital gain merupakan surplus yang diperoleh dari penjualan asset 

karena harga yang lebih tinggi dari harga awal sewaktu membeli. Dengan 

melakukan Go Public struktur permodalan bank semakin kuat, dan hal ini dengan 

sendirinya akan mengurangi dept to equity ratio. 

2.2.4 Syarat - Syarat Go Public  

Menurut Sigit Triandaru - Totok Budisantoso (2006 : 287-288), untuk dapat go 

public harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1.  Manajemen perusahaann menetapkan rencana mencari dana melalui go 

public.  

2.  Rencana go public tersebut diminta persetujuan kepada para pemegang 

sahamdan perubahan anggaran dasar dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang 
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Sahara).  

3.  Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu 

menetapkan kelengkapan dokumen 

a.  Penjamin emisi (under write) untuk menjamin dan membantu emiten 

dalam proses emisis. 

b.  Profesi penunjang 

a) Akuntan publik (auditor independent) untuk melakukan audit atas 

laporankeuangan emiten untuk dua tahun terakhir. 

b)  Konsultan hukum untuk memberikan pendapatan dari segi hukum. 

c) Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan 

danmenentukan nilai wajar (sound value) dari aktiva tetap tersebut. 

d) Notaris untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, membuat 

aktaperjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga 

notulenrapat. 

4.  Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. 

5.  Kontrak pendahuluan dengan bursa efek dimana efeknya akan dicatatkan.  

6.  Penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi. 

7.  Khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang, 

terlebihdahulu harus memperoleh peringkat dari lembaga peningkat efek. 

8.  Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya 

kepadaBAPEPAM, sekaligus melakukan ekspose terbatas di BAPEPAM. 
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2.2.5 Pengaruh LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR 

terhadap ROA  

1.  Pengaruh antara Loan Deposit Ratio (LDR) terhadap ROA 

LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Artinya apabila 

semakin tinggi LDR maka akan menyebabkan ROA suatu bank juga akan tinggi. 

Jika LDR naik berarti kenaikan kredit yang disalurkan lebih besar daripada 

kenaikan dana pihak ketiga, maka kenaikan pendapatan lebih besar daripada 

kenaikan biaya. Sehingga laba yang diperoleh akan naik dan jika laba naik maka 

ROA pun akan mengalami kenaikan. 

2.  Pengaruh antara Investing Policy Ratio (IPR) terhadap ROA 

IPR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Artinya apabila IPR 

naik berarti kenaikan surat-surat berharga yang diinvestasikan lebih tinggi 

daripada kenaikan total dana pihak ketiga maka kenaikan pendapatan lebih besar 

daripada kenaikan Maya. Sehingga laba oilcan naik dan ROA bank 

akanmengalami peningkatan. 

3. Pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) terhadap ROA 

NPL memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Artinya apabila 

semakin tinggi NPL berarti semakin meningkat pula kredit bermasalah. Karena 

NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total aktiva, jika 

kenaikan kredit bermasalah lebih tinggi dari pada kenaikan total aktiva yang 

dimiliki oleh bank, menyebabkan kenaikan biaya pencadangan lebih tinggi dari 

pada kenaikan pendapatan. Sehingga laba turun dan ROA suatu bank juga akan 

mengalami penurunan. 
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4. Pengaruh Interest Rate Risk (IRR) dengan ROA 

IRR terhadap ROA memiliki pengaruh positif atau negatif, karena 

pengaruh antara IRR dengan ROA dipengaruhi juga oleh trend suku bunga. IRR 

naik atau positif artinya kenaikan IRSA lebih besar daripada IRSL. Pada saat 

sukubunga naik, kenaikan pendapatan bunga lebih besar dibandingkan dengan 

kenaikan biaya bunga. Akibatnya laba akan naik sehingga ROA juga akan naik. 

Pada saat suku bunga turun, makan penurunan pendapatan bunga lebih besar dari 

penurunan biaya bunga. Akibatnya laba akan menurun sehingga ROA juga akan 

menurun. 

IRR menurun artinya kenaikan IRSA lebih kecil daripada IRSL. Pada 

saat suku bunga naik, maka kenaikan pendapatan bunga lebih kecil dari kenaikan 

biaya bunga. Akibatnya laba akan menurun sehingga ROA juga akan menurun. 

Pada saat suku bunga turun, maka penurunan pendapatan bunga lebih kecil dari 

penurunan biaya bunga. Akibatnya, laba akan naik sehingga ROA juga akan naik. 

5. Pengaruh antara BOPO terhadap ROA 

BOPO terhadap ROA memiliki pengaruh negatif. Artinya apabila 

BOPO mengalami kenaikan, berarti terjadi kenaikan pendapatan operasional. 

Akibatnya terjadi kenaikan biaya operasional yang lebih besar daripada kenaikan 

pendapatan operasional yang diterima oleh bank. Sehingga laba bank menurun 

clan akhirnya ROA bank menurun. Dengan demikian, hubungan BOPO dengan 

ROA adalah berlawanan arah atau negatif. 

6. Pengaruh antara Fired Asset Capital Ratio (FACR) terhadap ROA 

FACR terhadap ROA memiliki pengaruh negatif. Artinya apabila 
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FACR mengalami kenaikan, berarti terjadi kenaikan aktiva tetap lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan modal. Akibatnya terjadi kenaikan modal yang 

dialokasikan terhadap aktiva tetap lebih besar dibandingkan dengan modal yang 

dimiliki. Sehingga laba bank menurun dan akhirnya ROA bank menurun. Dengan 

demikian, hubungan FACR dengan ROA adalahberlawanan arah atau negatif. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan maka kerangka 

pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.1 : 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR,dan FACR secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Swasta Nasional  go 

public. 

2. LDR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Swasta Nasional  go public  

3. IPR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Swasta Nasional  go public  

4. NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Swasta Nasional  go public  

5. APB mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Swasta Nasional  go public  

6. IRR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Swasta 

Nasional  go public  

7. PDN mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Swasta 

Nasional  go public  

8. BOPO mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Swasta Nasional  go public  

9. FBIR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Swasta Nasional  go public  

10. FACR mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Swasta Nasional  go public  




