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ABSTRACT 

The function of banks is to collect funds from the public and to benefit from the 

profits banks can measure using ROA . This study aims to determine whether the 

liquidity ratio , asset quality , market sensitivity , efficiency and solvency effect on 

ROA . The object of this study presented is BUSN foreign exchange , with data taken 

in first quarter of 2011 to the last quarter of 2015. For this study the sampling 

technique used purposive sampling . Data taken is secondary data . For technical 

analysis of research data using SPSS 22 analysis . the results of these studies show 

that the LDR , NPLs, PDN , IRR , BOPO, FBIR and PR significantly affect ROA 

and BOPO is the most dominant variable affecting ROA. 

Keyword : LDR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBI, PR and ROA

PENDAHULUAN   

 Perekonomian yang saat ini 

sedang mengalami penurunan akan 

berdampak pada sektor bisnis dan 

pengusaha yang berhubungan 

langsung dengan ekspor – impor. 

Kondisi ini juga mempengaruhi dunia 

perbankan yang berkaitan langsung 

dengan pemberian modal atau kredit 

kepada pelaku usaha untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan 

agar mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Maka dari itu, 

perusahaan memerlukan sebuah 

lembaga keuangan yang dapat 

memberikan kebutuhan keuangan. 

Salah satu lembaga keuangan yang 

paling dibutuhkan adalah bank. 

Karena Bank adalah lembaga 

keuangan yang menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan 

dana tersebut dalam bentuk kredit 

atau pinjaman. Karena fungsi dari 

bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan lagi 

dalam bentuk kredit, maka dengan 

adanya fungsi itu bank juga memiliki 

tujuan yaitu mendapatkan keuntungan 

semaksimal mungkin. Untuk 

mengukur tingkat keuntungan bank 

itu sendiri dengan menggunakan 

sebuah rasio keuntungan atau rasio 

profitabilitas bank yang disebut 
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dengan Return On Asset (ROA). 

Berdasarkan penjelasan di atas maka 

penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui lebh jauh tentang 

pengaruh  rasio likuiditas, kualitas 

aktiva, sensitivitas pasar, efisiensi dan 

solvabilitas terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa.

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

 Penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai rujukan pertama 

adalah penelitian yang dilakukan oleh 

M. Nur Cholis (2013) yang berjudul 

Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas 

Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi 

dan Solvabilitas terhadap ROA pada 

Bank Go Public. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah LDR, APB, NPL, 

IRR, BOPO, FBIR, PR dan FACR 

sebagai variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA sebagai variabel terikat pada 

Bank Go Public dari triwulan I tahun 

2009 sampai triwulan II tahun 2012 

dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

rujukan kedua adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dicky Nur Utomo 

(2015) yang berjudul Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Kualitas aktiva, 

Sensitivitas Terhadap Pasar efisiensi 

dan Solvabilitas terhadap ROA pada 

Bank Lokal Singapura. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah LDR, IPR, NPL, 

IRR, FBIR, PR,dan FACR sebagai 

variabel bebas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA 

sebagai variabel terikat pada Bank 

Lokal Singapura dari tahun 2004 

sampai tahun 2013 dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

teknik sensus. Penelitian terdahulu 

yang dijadikan rujukan ketiga adalah 

penelitian yang dilakukan oleh 

Satriani Awaludin (2015) yang 

berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Efisiensi dan 

Solvabilitas terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah LDR, IPR, 

APB, NPL, BOPO, FBIR, IRR, PR 

dan FACR sebagai variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA sebagai variabel 

terikat pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa dari triwulan I 

tahun 2010 sampai triwulan IV tahun 

2014 dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive 

sampling. Penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai rujukan keempat 

adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Rommy Rifky Romadloni yang 

berjudul Pengaruh likuiditas, kualitas 

aktiva, sensivits dan efisiensi 

terhadap ROA pada bank umum 

swasta nasional devisa go public. 

 Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah 

LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, 

PDN, BOPO dan FBIR sebagai 

variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA 

sebagai variabel terikat pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public dari triwula I tahun 2010 

sampai triwulan II tahun 2014 dengan 

teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. 

 

Return On Assets (ROA) 

 ROA digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan 
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bank dalam memperoleh keuntungan 

(Kasmir 2014 : 328). Menurut 

Kasmir, ROA dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x 100%. 

Hipotesis 1 : LDR, NPL, PDN, IRR, 

BOPO, FBIR dan PR secara 

bersamaan mempunyai pengaruh yag 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa.  

 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR digunakan untuk mengukur 

jumlah perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan total 

dana pihak ketiga yang diterima 

(Kasmir 2014:315). Menurut Kasmir, 

LDR dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 x 100%. 

Hipotesis 2 : LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa. 

 

Non Performing Loan (NPL) 

NPL digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan 

oleh bank kepada pihak ketiga 

(Taswan 2010:164). Menurut 

Taswan, NPL dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

NPL = 
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 x 100%. 

Hipotesis 3 : NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa 

 

Posisi Devisa Neto (PDN) 

PDN digunakan untuk menunjukkan 

selisih antara aktiva valas dengan 

pasiva valas terhadap nilai tukar 

untuk setiap valuta asing. Menurut 

Taswan (2010 : 167), PDN dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

PDN =  
(𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠−𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠)

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 x 100% 

Hipotesis 4 : PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada BUSN Devisa. 

 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR digunakan untuk menghitung 

risiko suku bunga yang timbul karena 

terjadi peningkatan atau penurunan 

nilai suku bunga. Menurut Taswan 

(2010 :168) IRR dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

IRR = 
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 x 100% 

Hipotesis 5 : IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada BUSN Devisa. 

 

Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO digunakan untuk menghitung 

besarnya biaya operasional yang 

dikeluarkan dengan pendapatan 

operasinal yang diterima oleh bank. 

Menurut Martono (2013:87), BOPO 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

BOPO = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛)𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x 100% 

Hipotesis 6 : BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa. 

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR digunakan untuk menghitung 

pendapatan operasinal diluar bunga 

terhadap pendapaan operasional. 

Menurut Martono (2013:88), FBIR 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

FBIR = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x 100% 

Hipotesis 7 : FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positf yang 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa. 
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Primary Ratio (PR) 
PR digunakan untuk mengukur 

tingkat permodalan untuk menutupi 

penurunan total aset yang masuk 

dengan menggunakan capital equity. 

PR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

PR = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

Hipotesis 8 : PR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada BUSN 

Devisa. 

 

Pengaruh LDR terhadap ROA 

LDR memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA jika telah terjadi 

kenaikan pendapatan bunga dengan 

presentase yang lebih besar dibanding 

dengan kenaikan biaya bunga 

sehingga bank akan memperoleh 

peningkatan laba dan ROA bank 

meningkat. 

 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

NPL memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA jika terjadi 

peningkatan total kredit bermasalah 

dengan presentase yang lebih besar 

daripada total peningkatan kredit. 

Akibatnya, akan terjadi peningkatan 

biaya yang dicadangkan untuk 

menghindari kegagalan kredit lebih 

besar daripada peningkatan 

pendapatan sehingga bank akan 

mengalami penurunan laba dan ROA 

juga mengalami penurunan. 

 

Pengaruh PDN terhadap ROA 

PDN memiliki pengaruh positif dan 

memiliki pengaruh negatif terhadap 

ROA pada bank yang melakukan 

transaksi mata uang asing. Hal ini 

terjadi apabila PDN bernilai positif 

berarti telah terjadi peningkatan 

presentase aktiva valas lebih besar 

daripada peningkatan presentase 

pasiva valas. Apabila nilai tukar 

cenderung meningkat maka 

presentase pendapatan valas 

meningkat lebih besar daripada 

presentase peningkatan biaya valas 

sehingga laba bank meningkat dan 

ROA bank juga meningkat. 

Sebaliknya jika nilai tukar cenderung 

menurun berarti presentase 

penurunan pendapatan valas lebih 

besar daripada penurunan biaya valas 

sehingga laba bank menurun dan 

ROA bank akan mengalami 

penurunan. 

 

Pengaruh IRR terhadap ROA 

IRR dapat berpengaruh positif dan 

dapat berpengaruh negatif terhadap 

ROA. Jika nilai IRR melebihi angka 

100%  berarti telah terjadi 

peningkatan Interest Rate Sensitive 

Asset (IRSA) dengan presentase lebih 

besar daripada peningkatan Interest 

Rate Sensitive Lability (IRSL). 

Apabila suku bunga meningkat, maka 

akan terjadi peningkatan pendapatan 

bunga lebih besar daripada 

peningkatan biaya bunga. Tetapi jika 

terjadi penurunan suku bunga maka 

terjadi penurunan pendapatan bunga 

lebih besar daripada penururan biaya 

biaya bunga sehingga laba bank 

menurun dan ROA juga menurun. 

 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

BOPO memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA. Hal ini terjadi jika 

peningkatan biaya operasional bank 

dengan presentase lebih besar 

daripada peningkatan pendapatan 

operasional bank. Akibatnya laba 

bank akan mengalami penurunan dan 

ROA bank juga akan mengalami 

penurunan. 
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Pengaruh FBIR terhadap ROA 

FBIR mempunyai pengaruh positif 

terhadap ROA. Hal ini terjadi jika 

peningkatan pendapatan operasional 

selain bunga dengan presentase lebih 

besar daripada peningkatan 

pendapatan operasional. Sehingga 

laba bank akan mengalami 

peningkatan  dan ROA bank juga 

akan mengalami peningkatan. 

 

Pengaruh PR terhadap ROA 

Primary Ratio (PR) mempunyai 

pengaruh positif terhadap ROA. Hal 

ini terjadi apabila kenaikan modal 

yang dimiliki oleh bank dengan 

presentase lebih besar daripada 

kenaikan total aktiva. Akibatnya 

kenaikan modal bank lebih besar 

daripada kenaikan modal yang 

dialokasikan terhadap total aktiva 

sehingga laba bank akan mengalami 

peningkatan dan ROA akan 

mengalami peningkatan.

 
 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan purposive sampling. 

Purposive Sampling menurut 

Juliansyah Noor (2011:155) adalah 

teknik penentuan sampel dengan 

menentukan kriteria – kriteria tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

 Dalam penelitian ini, penulis 

membuat beberapa kriteria untuk 

menentukan populasi yang layak 

untuk dijadikan sampel. Kriteria 

pertama yaitu BUSN Devisa yang 
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memiliki total aset antara Rp. 

100.000.000.000,- (seratus triliun 

rupiah) sampai dengan Rp. 

250.000.000.000,- (dua ratus lima 

puluh triliun rupiah). Kriteria kedua 

yaitu bank yang memiliki rata – rata 

tren negatif diatas 0,1%. Kriteria 

ketiga yaitu bank yang menyajikan 

laporan keuangan lengkap selama 

periode penelitian. Dari 29 populasi 

BUSN Devisa, jika diambil menurut 

kriteria yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini hanya terdapat 3 bank 

yang memenuhi kriteria diantaranya 

adalah bank CIMB Niaga, tbk, bank 

Danamon Indonesia, tbk, dan 

Maybank, tbk.

 

GAMBAR 1 

SAMPEL PENELITIAN 

 
VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel 

independen diantaranya LDR, NPL, 

PDN, IRR, BOPO, FBIR, PR. 

Sedangkan variabel dependen yaitu 

ROA. 

 

DEFINISI OPERASIONAL 

 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah 

perbandingan antara besarnya kredit 

yang diberikan dengan jumlah dana 

pihak ketiga yang diterima oleh bank, 

dan juga menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana oleh deposan 

dengan mengandalkan pendapatan 

kredit sebagai sumber likuiditasnya 

yang dimiliki oleh Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa pada 

triwulan I tahun 2011 – 2015 pada 

triwulan IV dengan satuan ukuran 

persen. 

2. Non Performig Loan (NPL) 

NPL Merupakan hasil perbandingan 

antara kredit bermasalah dengan total 

kredit yang dimiliki oleh Bank Umun 

Swasta Nasional Devisa pada periode 

triwulan I tahun 2011 – 2015 triwulan 

IV dengan satuan ukuran persen. 

 

3. Posisi Devisa Neto (PDN) 

PDN digunakan untuk menunjukkan 

sensitivitas bank terhadap nilai tukar 

dari selisih bersih aktiva dan pasiva 

dalam neraca untuk setiap valuta 

asing yang dimiliki oleh Bank Umum 

Swasta Naional Devisa dalam periode 

triwulan I tahun 2011 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2015 dengan satuan 

ukuran persen. 

 

4. Interest Rate Risk (IRR) 

Risiko tingkat suku bunga atau IRR 

adalah risiko yang timbul akibat 

berubahnya tingkat bunga yang pada 

gilirannya akan menurunkan nilai 
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pasar, surat-surat berharga dan pada 

saat bank memerlukan likuiditas. 

 

5. Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO digunakan untuk 

membandingkan antara jumlah biaya 

operasional yang dikeluarkan oleh 

bank dengan jumlah pendapatan yang 

diterima oleh bank dalam mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan 

operasinya pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa periode triwulan I 

tahun 2011 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2015 dengan satuan ukuran 

persen. 

 

6. Fee Base Income Ratio (FBIR) 

FBIR digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen suatu bank 

dalam menghasilkan pendapatan 

operasional selain bunga pada Bank 

Umum Swata Nasional Devisa dalam 

periode triwulan I tahun 2011 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2015 

dengan satuan ukuran persen. 

 

7. Primary Ratio (PR) 

PR merupakan rasio untuk mengukur 

apakah permodalan yang dimiliki 

sudah memadai atau sejauh mana 

penurunan yang terjadi dalam total 

aset yang masuk dapat ditutupi oleh 

capital equity yang dimiliki oleh 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

dalam periode triwulan I tahun 2011 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2015 dengan satuan ukuran persen. 

 

DATA PENELITIAN 

Data penelitian yang digunakan 

adalah data sekunder dimana data 

tersebut diambil dari laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan 

oleh BUSN Devisa atau laporan 

keuangan bank yang dipublikasikan 

dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank 

Indonesia. 

 

VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian terdiri variabel 

dependen dan variabel dependen. 

Variabel dependen dalam penelitian 

ini yaitu ROA dan variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu 

LDR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR 

dan PR. 

 

ALAT ANALISIS 

Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Alasan digunakannya 

alat analisis ini adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel bebas 

atau variabel independen terhadap 

variabel terikat atau variabel 

dependen. Untuk mengetahui 

hubungan tersebut, maka persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut : 

Y= 𝛼 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +
𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝑒𝑖 

Keterangan : 

Y = ROA 

α =konstanta 

𝛽1−𝛽2 = koefisien regresi 

ei = factor pengganggu diluar 

model 

𝑋1  = LDR 

𝑋2  = NPL 

𝑋3  = PDN 

𝑋4  = IRR 

𝑋5  = BOPO 

𝑋6  = FBIR 

𝑋7 = PR 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 
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Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai 

variabel – variabel independen yaitu 

LDR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR 

dan PR terhadap variabel dependen 

yaitu ROA. Tabel 4.2 berikut adalah 

hasil dari uji deskriptif dalam 

penelitian ini. 

 

 

TABEL 4.1 

 

Variabel N Rata – rata Variabel Rata – rata Tren Std. Deviasi 

ROA 60 1,67 -0,04 0,94936 

LDR 60 94,44 0,05 8,02019 

NPL 60 2,61 0,04 0,68096 

PDN 60 2,34 -0,04 2,42556 

IRR 60 103,31 0,15 9.33347 

BOPO 60 83,45 0,52 8,66237 

FBIR 60 19,15 -0,37 5,95131 

PR 60 10,92 -0,11 3,10496 

ROA sampel penelitian selama 

periode penelitian memiliki nilai 

sebesar 1,67 persen dan cenderung 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan oleh rata – rata tren negatif 

sebesar -0,04persen. 

 LDR sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 94,44 persen 

dan cenderung mengalami penurunan 

yang dibuktikan oleh rata – rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

 NPL sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 2,61 dan 

cenderung mengalami peningkatan 

yang dbuktikan oleh rata – rata tren 

positif sebesar 0,04 persen. 

 PDN sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 2,34 persen 

dan cenderung mengalami penurunan 

dengan dibuktikan oleh rata – rata 

tren sebesar -0,04 persen. 

 IRR sampel penelitian 

memlikiki nilai sebesar 103,31 persen 

dan cenderung mengalami 

peningkatan dengan dibuktikan oleh 

rata – rata tren sebesar 0,15 persen. 

 BOPO sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 83,45 persen 

dan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan oleh 

rata – rata tren sebesar 0,52 persen. 

 FBIR sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 19,15 persen 

dan cenderung mengalami penurunan 

dengan dibuktikan oleh rata – rata 

tren sebesar -0,37 persen. 

 PR sampel penelitian 

memiliki nilai sebesar 10,92 persen 

dan cenderung mengalam penurunan 

yang dibuktikan oleh rata – rata tren 

sebesar -0,11 persen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Uji Regresi 

Berikut ini adalah tabel yang 

menjelaskan hasil dari analisis regresi 

linier berganda yang digunakan 

sebagai alat uji dalam melakukan 

penelitian ini.
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TABEL 4.2 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Standart 

Error 

t Hitung t tabel Sig. 

LDR ,002 .015 0,130 1,67469 .897 

NPL -,046 .093 -0,494 -1,67469 .624 

PDN ,001 .034 0,035 2,00665 .972 

IRR ,008 .016 0,479 2,00665 .634 

BOPO -,100 .008 -12,826 -1,67469 .000 

FBIR ,014 .012 1,167 1,67469 .248 

PR -,071 .034 -2,102 1,67469 .040 

R ,906a 

R Square ,821 

F hitung 34,170 

F tabel 2,19 

Sig. F ,000b 

Y= 9,635 + 0,002 LDR – 0,046 NPL + 0,001 PDN + 0,008 IRR – 0,100 BOPO + 

0,014 FBIR – 0,071 PR. 

 

Pengaruh X1 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan dari tabel 4.2 hasil t hitung 

yang diperoleh sebesar 0,130 dan t tabel 

sebesar 1,675 sehingga dapat dilihat 

bahwa thitung 0,130 < t tabel 1,670 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. 

 

Pengaruh X2 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan dari tabel 4.2 hasil t hitung  

yang  diperoleh sebesar -0,494 dan 

ttabel  sebesar -1,67469 sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung -0,494 > ttabel -

1,67469 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

 

Pengaruh X3 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan dari tabel 4.2 hasil thitung 

yang diperoleh sebesar 0,948 dan ttabel 

sebesar 2,00030 sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung 0,984 < ttabel 

2,00030 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

 

Pengaruh X4 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan  dari  tabel 4.2 hasil thitung 

yang diperoleh sebesar 0,479 dan t tabel 

2,00665  sehingga dapat dilihat 

bahwa thitung 0,479 < t tabel 2,00665 

hasil dari tabel tersebut adalah H0 

diterima dan H1 ditolak. 

 

Pengaruh X5 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan  dari  tabel 4.2 hasil thitung  

yang diperoleh sebesar -12,826 dan 

ttabel -1,67649  sehingga dapat dilihat 

bahwa thitung -12,826 < ttabel -1,67649 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

Pengaruh X6 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan  dari  tabel 4.2 hasil thitung 

yang diperoleh sebesar 1,167 dan ttabel 

1,67469 sehingga dapat dilihat bahwa 

thitung 1,167 < ttabel 1,67469 maka  H0  

diterima  dan H1 ditolak. 

 

Pengaruh X7 Terhadap Variabel Y 

Berdasarkan  dari  tabel 4.2 hasil thitung 

yang diperoleh sebesar -2,102 dan 

ttabel sebesar -1,67469  sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung -2,102 < ttabel -
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1,67465  maka  H0  diterima  dan  H1  

ditolak. 

 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Variabel LDR, NPL, PDN, IRR, 

BOPO, FBIR, dan PR secara bersama 

– sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I tahun 2011 sampai 

triwulan IV tahun 2015 yaitu sebesar 

82,1 persen, sedangkan 17,9 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

 Variabel bebas yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap ROA 

adalah BOPO karena memiliki 

koefisien determinasi  sebesar 78,8 

persen bia dibanding dengan 

koefisien determinasi variabel bebas 

lainnya. Penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan diantaranya (1) 

periode penelitian yang sangat 

terbatas hanya dilakukan selama 5 

tahun dimulai dari triwulan I tahun 

2011 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2015 (2) jumlah variabel bebas 

yang diteliti hanya meliputi LDR, 

NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR dan 

PR (3) penelitian ini hanya meneliti 

sampel yang terpilih sesuai kriteria 

yang ditentukan dan terdapat tiga 

bank yang terpilih untuk menjadi 

sampel diantaranya adalah CIMB 

Niaga, Bank Danamon, dan 

Maybank. 
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