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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu sebagai 

bahan acuan yang dilakukan oleh : 

1. Da’i Bani Muchtar (2013) 

Rumusan masalah peneliti tersebut adalah apakah variabel LDR, NPL, 

IPR, IRR, BOPO, APB dan PDN secara bersama-sama maupun secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah dan 

manakah dari rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

ROA pada bank pemerintah. 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu dengan pemilihan berdasarkan pada kreteria tertentu 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam 

penilitan ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan bersumber dari 

laporan keuangan publikasi selama periode triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2012 dari bank pemerintah, sedangkan metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan 

data dari laporan neraca keuangan bank yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif dan 

analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian tentang variabel-variabel penelitian. Teknik analisis statistik yang 
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digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Dari 

penlitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Variabel LDR, NPL, IPR, IRR, BOPO, APB dan PDN secara bersama-sama 

maupun secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada bank pemerintah sampel penelitian periode triwulan 1 tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Dapat disimpulkan bahwa risiko 

likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank 

pemerintah. 

2. Variabel LDR, IPR, NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Dapat 

disimpulkan risiko likuiditas dan risiko kredit secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. 

3. Variabel PDN secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 1 tahun 

2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Dapat disimpulkan risiko 

pasar secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. 

4. Variabel BOPO dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 

1 tahun 2010 sampai dengan triwulan 4 tahun 2014. Dapat disimpulkan 
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risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA. 

5. Variabel APB dan IRR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 

1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Dapat disimpulkan 

risiko kredit dan risiko pasar secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA. 

2. Hilmi  Prasetyo Budi (2014) 

Rumusan masalah peneliti tersebut adalah apakah variabel LDR, NPL, 

IRR, PDN, FBIR dan BOPO secara bersama-sama maupun secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional dan manakah dari rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap ROA pada bank pemerintah. 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu dengan pemilihan berdasarkan pada kreteria tertentu 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam 

penilitan ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan bersumber dari 

laporan keuangan publikasi selama periode triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2013 dari Bank Umum Swasta Nasional, sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan data dari laporan neraca keuangan bank yang digunakan dalam 

penelitian tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis 

deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk 
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mendeskripsikan hasil penelitian tentang variabel-variabel penelitian. Teknik 

analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji 

F dan uji t. Dari penlitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Variabel LDR, NPL, IRR, PDN, FBIR dan BOPO secara bersama-sama 

maupun secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional sampel penelitian periode triwulan 1 

tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Dapat disimpulkan 

bahwa risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada bank pemerintah. 

2. Variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Dapat 

disimpulkan risiko likuiditas secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA. 

3. Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional penelitian 

periode triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. 

Dapat disimpulkan risiko kredit secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA. 

4. Variabel IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Dapat 
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disimpulkan risiko pasar secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA. 

5. Variabel FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional penelitian 

periode triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. 

Dapat disimpulkan risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang tidak signifikan terhadap ROA. 

6. Variabel BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2013. Dapat 

disimpulkan risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA. 

3. Arinda Asterlita (2015) 

Rumusan masalah peneliti tersebut adalah apakah variabel LDR, IPR, 

NPL,  APB, IRR, PDN, FBIR dan BOPO secara bersama-sama maupun secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah 

dan manakah dari rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

ROA pada bank pemerintah. 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu dengan pemilihan berdasarkan pada kreteria tertentu 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam 

penilitan ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan bersumber dari 

laporan keuangan publikasi selama periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan 
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triwulan IV tahun 2014 dari bank pemerintah, sedangkan metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan 

data dari laporan neraca keuangan bank yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis deskriptif dan 

analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian tentang variabel-variabel penelitian. Teknik analisis statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Dari 

penlitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Variabel LDR, IPR, NPL,  APB, IRR, PDN, FBIR dan BOPO secara 

bersama-sama maupun secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada bank pemerintah sampel penelitian periode triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat disimpulkan 

bahwa risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada bank pemerintah. 

2. Variabel LDR, IPR, APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat 

disimpulkan risiko likuiditas dan risiko kredit secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. 

3. Variabel FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat disimpulkan 
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risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA. 

4. Variabel NPL dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat disimpulkan 

risiko kredit dan risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA. 

5. Variabel IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada bank pemerintah penelitian periode triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat disimpulkan 

risiko pasar secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA. 

4. Lidya Fronia Baga (2015) 

Rumusan masalah peneliti tersebut adalah apakah variabel LDR, IPR, 

NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-sama maupun secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa dan manakah dari rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap ROA pada bank pemerintah. 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu dengan pemilihan berdasarkan pada kreteria tertentu 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang digunakan dalam 

penilitan ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan bersumber dari 

laporan keuangan publikasi selama periode triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan 
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triwulan IV tahun 2014 dari Bank Umum Swasta Nasional Devisa, sedangkan 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu 

dengan mengumpulkan data dari laporan neraca keuangan bank yang digunakan 

dalam penelitian tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah 

analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian tentang variabel-variabel penelitian. Teknik 

analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji 

F dan uji t. Dari penlitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-

sama maupun secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa sampel penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat 

disimpulkan bahwa risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan risiko 

operasional secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada bank pemerintah. 

2. Variabel LDR, NPL,  secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

penelitian periode triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 

2014. Dapat disimpulkan risiko likuiditas dan risiko kredit secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA. 

3. Variabel IRR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat 
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disimpulkan risiko operasional secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap ROA. 

4. Variabel BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa penelitian periode 

triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 2014. Dapat 

disimpulkan risiko pasar secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA. 

5. Variabel IPR, PDN dan  FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

penelitian periode triwulan 1 tahun 2010 sampai dengan triwulan IV tahun 

2014. Dapat disimpulkan risiko likuiditas secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini, maka persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1. 

 

2.2   Landasan Teori 

Dalam sub bab ini, diuraikan teori-teori yang mendasari dan 

mendukung. Uraian dengan teori hendaknya dijelaskan secara sistematis yang 

disusun dari teori yang bersifat umum menuju teori yang bersifat khusus yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran maupun 

merumuskan hipotesis penelitian. 

 2.2.1  Profitabilitas 
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Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu”. Pengukuran 

kinerja profitabilitas bank dapat diukur dengan rasio sebagai berikut (Kasmir 

2012:327-329) : 

  

Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA PENELITI TERDAHULU 

DENGAN PENELITI SEKARANG 

 

Keterangan 
Da’i Bani 

Muchtar 

Hilmi  Prasetyo 

Budi 
Arinda Asterlita 

Lidya Fronia 

Baga 

Dany 

Kurniawan 

Judul 

Pengaruh Risiko 

Usaha Terhadap 

Return On Asset 

(ROA) Bsnk 

Pemerintah 

Pengaruh Risiko 

Usaha Terhadap 

ROA Pada Bank 

Umum Swasta 

Devisa 

Pengaruh Risiko 

Usaha Terhadap 

Return On Asset 

(Roa) 

Pada Bank-Bank 

Pemerintah 

Risiko Usaha 

Terhadap Return 

On Asset (ROA) 

Pada Bank Umum 

Swasta Nasional 

Pengaruh Risiko 

Usaha Terhadap 

Return On Asset 

(ROA)  

Bank 

Pembangunan 

Daerah  

Variabel 

terikat 
ROA ROA ROA ROA ROA 

Variabel bebas 

LDR, NPL, IPR, 

IRR, BOPO, APB 

dan PDN 

LDR, NPL, IRR, 

PDN, FBIR dan 

BOPO 

LDR,IPR, NPL,  

APB, IRR, PDN, 

FBIR dan BOPO 

LDR, IPR, NPL, 

IRR, PDN, BOPO 

dan FBIR 

LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, PDN, 

BOPO dan FBIR 

Teknik 

sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Subyek 

penelitian 
Bank Pemerintah 

Bank Umum 

Swasta Devisa 
Bank Pemerintah 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Pengumpulan 

data 
Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder 

Metode 

penelitian 
Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Periode 

penelitian 
2010-2012 2009 - 2013 2010 - 2014 2010 -2014 

2010 -  triwulan II 

2015, 

Teknik analisis 

data 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Sumber : Da’i Bani Muchtar (2013), Hilmi  Prasetyo Budi(2014) , Arinda Asterlita 

(2015),Lidya Fronia Baga (2015). 
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1. Gross Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan 

usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rasio ini 

dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

.....................................(1) 

Dimana : 

 Operating Income merupakan penjumlahan dari pendapatan bunga dengan 

pendapatan operasional lainnya 

 Operating expense merupakan penjulahan dari beban bunga dan beban 

operasional 

2. Net Profit Margin 

NPM merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Rasio ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

................................................................ (2) 

Keterangan : 

 Pendapatan bunga bersih  adalah pendapatan bunga dikurangi dengan biaya 

bunga, termasuk provisi dan komisi. 

 NIM dalam rupiah adalah perbedaan antara semua hasil bunga dengan biaya 

bunga. 

 Aktiva produktif bank adalah deposito berjangka, kredit kepada bank lain, 

surat-surat berharga kredit yang diberikan, penyertaan. 
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3. Return on Equity Capital (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income. Rasio ini dapat 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

...................................................................... (3) 

Keterangan : 

 Laba bersih diperoleh dengan melihat neraca laporan laba rugi pada pos 

pendapatan dan beban non operasional no 12 (laba/rugi tahun berjalan). 

 Modal sendiri diperoleh dengan menjumlah semua komponen neraca pada 

pasiva no 21 (ekuitas). 

4. Return on Asset (ROA) 

ROA  digunakan  untuk  mengukur   kemampuan   manajemen   dalam 

menghasilkan income dari pengelolaan asset. Rasio ini dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

......................................................................... (4) 

Dimana : 

 Laba sebelum pajak merupakan laba bersih dari kegiatan operasional bank 

sebelum pajak 

 Total aktiva merupakan rata-rata volume usaha 

Dari semua rasio profitabilitas yang telah dijelaskan di atas, peneliti menggunakan 

rasio ROA sebagai variabel terikat penelitian. 
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2.2.2   Risiko Dan Kegiatan Usaha Bank 

Risiko adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan 

atau tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan 

dan permodalan bank (Veithzal Rivai. 2013:561). Didalam risiko usaha bank 

terdapat adanya perbedaaan pokok perilaku (internal factor) antara pemilik dana, 

pemakai dana dan bank sebagai lembaga intermediasi. Selain itu ketidak pastian 

akan kondisi diluar perbankan (eksternal factor) akibat perubahan yang sangat 

cepat dalam perekonomian dan moneter baik dalam negeri maupun luar 

negeriakan membuat industri perbankan semakin sulit dalam mencapai tujuan  

dan memperoleh keuntungan.  

Atas ketidakpastian atas risiko usaha yang dilakukan bank maka 

manajemen bank perlu menerapkan manajemen resiko yang tentunya akan 

bermanfaat bagi perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Didalam 

perbankan, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 

(events) tertentu (PBI No.11/25/PBI/2009). Risiko usaha yang dihadapi bank 

meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. 

 

2.2.3  Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada ssaat ditagih, dengan kata lain, bank tidak 

dapat membayar kembali pencairan dana deposan pada saat ditagih serta tidak 

dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (kasmir, 2012:286). 

Risiko ini terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah diluar 

perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Hal ini akan 
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mengurangi tingkat kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat (Herman 

Darmawi, 2012:17). Risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan antara lain (Veithzal Rivai dkk,2013:438-485). 

1. Cash ratio ( CR )  

Rasio ini untuk mengukur perbandingan alat likuid terhadap dana 

pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah 

atau deposan pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.  

Cash Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 CR =  X 100%.............................................................................(5) 

Keterangan : 

 Aktiva likuid : penjumlahan neraca dari sisi aktiva yang terdiri dari kas,  giro 

BI, dan giro pada bank lain. 

 Pasiva likuid : penjumlahan  neraca dari sisi pasiva yang terdiri dari giro, 

tabungan, sertifikat deposito,  dan simpanan dari bank lain. 

2. Reserve Requirement ( RR )  

RR adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro 

pada bank Indonesia bagi semua bank. Rasio ini  dapat diukur dengan rumus : 

     RR =  x 100% ...............................................................(6) 

Keterangan : 

 Giro wajib minimum : diperoleh dari neraca aktiva yaitu giro pada BI. 



30 

 

 

 Jumlah DPK : menjumlahkan neraca pasiva yang terdiri dari giro, tabungan, 

deposito berjangka, dan sertifikat deposito. 

3. Loan To Deposit Ratio ( LDR ) 

Rasio ini adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang menggambarkan 

kemampuan bank kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

   LDR =  x 100% .............................................(7) 

Keterangan : 

 Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk kredit pada bank lain). 

 Total dana pihak ketiga mencakup dari giro, tabungan dan deposito (termasuk 

antar bank). 

4. Loan To Assets Ratio ( LAR )  

Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas bank yang 

menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 LAR =  x 100% ............................................(8) 

Keterangan : 

 Jumlah kredit yang diberikan : diperoleh dari aktiva neraca yaitu kredit yang 
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diberikan tapi PPAP tidak turut dihitung. 

 Jumlah aset : diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktivanya. 

5. Rasio Net Call Money to Current Assets (NCM to CA) 

Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money 

terhadap aktiva lancar atau aktiva yang paling likuid dari bank. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

NCM to CA =  x 100 %.................................  (9) 

Keterangan : 

 Kewajiban bersih call money : diperoleh dari call money sisi pasiva dikurangi 

call money sisi aktiva. 

 Aktiva lancer : diperoleh dari sisi aktiva neraca yang mencakup kas, 

penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivative, 

surat berharga. 

6. Investing policy ratio ( IPR) 

Investing policy ratio (IPR) dalah kemampuan bank dalam melunasi 

utang atau kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat  

berharga yang dimilikinya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

   IPR =  x 100 %............................................(10) 

Keterangan : 

 Surat berharaga yang dimiliki : sertifikat BI, surat berharga yang dimiliki, 

obligasi pemerintah, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, 

dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. 
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 Dana pihak ketiga : giro, tabungan, dan deposito. 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yaitu 

LDR dan IPR. 

 

2.2.4  Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan 

memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas 

fungsional bank seperti perkeditan, treasury dan investasi, dan pembiayaan 

pedagangan yang terctat dalam banking book maupun trading book (Veithzal 

Rivai dkk, 2013: 563 ). Risiko kredit juga dapat diartikan suatu risiko akibat 

kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang 

diterima dari bank beserta bunga nya sesuai jangka waktu yang ditentukan (PBI 

No.11/25/PBI/2009 

Dalam kegiatan utama risiko kredit adalah pemberian kredit kepada 

nasabah dan hal ini lah yang memungkinkan terjadinya risiko kredit atas ketidak 

lancaran pengembalian kredit oleh nasabah atas pokok pinjaman atau beban 

bunga. Ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara langsung 

dapat menurunkan kinerja bank (Herman Darmawi, 2012:16). Rasio yang 

digunakan untuk menghitung risiko kredit adalah sebagai berikut (SEBI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 desember 2011) : 

1. Non Performing Loan ( NPL )  

NPL adalah rasio yang menunjukan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh 

bank. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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  NPL =  x 100 %.......................................................(11) 

Keterangan : 

 Kredit bermasalah merupakan kredit yang terdiri dari kurang lancar (KL), 

diragukan (D) dan macet (M). 

 Total kredit merupakan jumlah kredit kepada pihak ketiga untuk pihak terkait 

maupun tidak terkait. 

2. Aktiva produktif bermasalah ( APB )  

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva produktif 

yang bermasalah dengan total aktiva produktif. Semakin besar rasio ini maka akan 

semakin besar aktiva produktif bermasalah yang dimiliki oleh bank sehingga akan 

membuat pendapatan bank menurun. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

  .............................................(12) 

Keterangan : 

 Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas 

kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M), yang terdapat dalam 

kualitas aktiva produktif. 

 Aktiva produktif terdiri dari : jumlah seluruh aktifa produktif pihak terkait 

maupun tidak terkait terkait yang terdiri dari lancar (L), dalam pengawasan 

khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M), yang 

terdapat dalam kualitas aktiva. 



34 

 

 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yaitu NPL 

dan APB.  

 

2.2.5   Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif  termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan 

dari kondisi pasar, termasuk risiko harga option (PBI No.11/25/PBI/2009). 

Beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung risiko pasar adalah sebagai 

berikut (Veithzal  Rivai, 2013 : 27) : 

1. Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk (IRR) atau resiko suku bunga adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemungkinan bunga atau interest yang diterima oleh 

bankdibandingkan dengan bunga yang akan dibayarkan oleh bank. Resiko tingkat 

bunga menunjukkan kemampuan bank untuk mengoperasikan dana hutang yang 

diterima nasabah. Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat suku bunga 

yaitu :  

 IRR =  x 100 %...............................(13) 

Keterangan : 

 Komponen IRSA terdiri dari SBI, Giro pada bank lain, surat berharga yang 

dimiliki, KYD, Obligasi pemerintah, Surat berharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali dan Penyertaan.  

 Komponen IRSL terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat deposito, 

Simpanan Bank Lain, Pinjaman yang diterima, Surat berharga yang 
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diterbitkan dan pembelian kembali surat berharga yang dijual dan janji dibeli 

kembali. 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut dari nilai selisih bersih 

aktiva dan pasiva dalam neraca, untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih 

tagihan dan kewajiban baik merupakan komitmen maupun kontinjensi dari 

rekening administratif untuk valuta asing yang dinyatakan dalam rupiah. Rumus 

PDN sebagai berikut : 

PDN =   ...(14) 

Keterangan : 

 Aktiva valas terdiri dari giro, penempatan pada bank lain, surat berharga yang 

dimiliki, dan kredit yang diberikan. 

 Pasiva valas terdiri dari giro, simpanan berjangka, sertifikat  deposito, surat 

berharga yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima. 

 Off balance sheet terdiri dari tagihan, kewajiban, komitmen dan kontijensi 

(valas). 

a. Modal terdiri dari modal disetor, agio (disagio), opsi saham, modal 

sumbangan, dana setoran modal, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih 

penilaian kembali aktifa tetap, laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat 

berharga, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatan 

komprahensif lainnya, saldo laba (rugi).  

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit antara lain 

IRR dan PDN. 
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2.2.6   Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan 

ketidakcakupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, 

kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional 

(Veithzal Rivai, 2013 : 579). Risiko operasional menunjukan seberapa besar bank 

mampu melakukan efisiensi atas biaya operasional yang dikeluarkan bank  

dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dicapai. Beberapa rasio yang 

digunakan dalam menghitung risiko operasional adalah sebagai berikut ( Veithzal 

Rivai dkk, 2013 : 482 )  : 

1. Biaya Operasional Pendapatan Operasional  (BOPO) 

Beban operasional dan pendapatan operasional (BOPO)  adalah 

perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam 

mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya 

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 BOPO =  ....................................(15) 

Keterangan : 

 Biaya operasional : biaya valas, biaya bunga, biaya tenaga kerja, penyusutan 

dan biaya lainnya. 

 Pendapatan operasional : hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas, 

dan pendapatan lain-lain. 

2. Fee Based Income Ratio (FBIR) 
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Fee Base Income Ratio adalah kemampuan bank dalam menghasilkan 

pendapatan selain bunga (dihasilkan dari jasa yang diberikan kepada nasabah).      

(Veithzal Rivai dkk, 2013: 480). Rasio Fee Based Income Ratio dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 FBIR =    .................................(16) 

Keterangan :  

 Pendapatan operasional selain bunga : pendapatan yang diperoleh dari 

peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan niali wajar aset keuangan, 

deviden, keuntungan dari penyertaan, fee based income, komisi, provisi, 

keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot derivatif , 

pendapatan lainnya. 

 Pendapatan operasional adalah : hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan 

valas, dan pendapatan lain-lainnya. 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit yaitu 

BOPO dan FBIR. 

 

2.2.7 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Return On Asset (ROA) 

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan 

kinerja profitabilitas bank adalah ROE dan ROA. Karena penelitian ini membahas 

Mengenai tingkat pengembalian aset  maka alat ukur yang dipakai adalah rasio 

ROA. 

ROA mampu menunjukan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola asset yang tersedia untuk  mendapatkan income. Semakin tinggi return 
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maka semakin baik karena deviden yang dibagikan besar sesuai dengan dijelaskan 

bahwa antara risiko dan keuntungan memiliki hubungan, maka risiko dapat 

mempengaruhi ringkat pengembalian aset. Adapun penjelasan dari pengaruh 

risiko usaha terhadap  ROA adalah sebagai berikut : 

1.  Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Return On Asset (ROA) 

Risiko likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio LDR dan 

IPR. Pengaruh LDR terhadap risiko likuiditas yaitu negatif atau berlawanan arah. 

Hal ini terjadi jika LDR mengalami kenaikan, berarti telah terjadi kenaikan total 

kredit yang diberikan bank dengan persentase yang lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan yang terjadi pada total dana pihak ketiga. Akibatnya 

berdampak kepada kenaikan sumber likuiditas yang lebih tinggi dari pada 

kenaikan kewajiban yang dikeluarkan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko likuiditas 

yang mungkin dialami bank pembangunan daerah akan menurun. 

LDR mempunyai pengaruh positif atau searah terhadap ROA. Hal ini 

terjadi apabila LDR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan total kredit yang 

disalurkan dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase dengan 

kenaikan total dana pihak ketiga. Hal ini akan membuat nilai pendapatan bunga 

lebih besar dari pada biaya bunga, sehingga akan meningkatkan laba bank dan 

modal bank juga akan semakin meningkat. Pengaruh antara risiko likuiditas 

terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah, karena jika LDR meningkat 

maka risiko likuiditas menurun dan ROA mengalami peningkatan. Dengan 

demikian pengaruh ikuiditas terhadap ROA adalah negatif. 
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Pengaruh IPR terhadap risiko likuiditas yaitu negatif atau berlawanan 

arah. Hal ini terjadi apabila IPR meningkat, berarti telah terjadi kenaikan investasi 

surat berharga dengan persentase lebih besar dibanding persentase kenaikan dana 

pihak ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar dari 

peningkatan biaya, sehingga kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada 

pihak ketiga dengan mengandalkan surat berharga semakin tinggi yang berarti 

risiko likuiditas bank menurun.  

 Pengaruh IPR terhadap ROA adalah positif atau searah.  Hal ini 

terjadi apabila IPR meningkat, berarti telah terjadi kenaikan investasi surat 

berharga dengan nilai persentase lebih besar dari persentase kenaikan dana pihak 

ketiga. akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang lebih besar dari kenaikan dana 

pihak ketiga. Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan yang lebih besar dari 

kenaikan biaya sehingga laba bank meningkat dan akhirnya ROA juga akan 

meningkat. Dengan demikian pengaruh likuiditas menurun dan ROA mengalami 

peningkatan. Dengan demikian pengaruh risiko likuiditas terhadap ROA adalah 

bersifat negatif. 

2.  Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Return On Asset (ROA) 

Resiko kredit atau kredit risk adalah merupakan kondisi dan situasi 

yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap perolehan laba bank (Kasmir, 2012:121). Rasio keuangan untuk 

mengukur risiko kredit antara lain : Non Performing Loan (NPL) dan Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB). Pengaruh  NPL terhadap risiko kredit adalah positif 

atau searah. Jika NPL meningkat, berarti telah terjadi peningkatan pada jumlah 
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kredit yang bermasalah dengan persentase yang lebih besar dari pada persentase 

peningkatan total kredit yang dimiliki bank. Dalam kondisi seperti ini 

menunjukan bahwa kemampuan bank dalam mengelola kualitas kredit adalah 

rendah,dan akan mengakibatkan risiko kredit akan meningkat. 

Pengaruh NPL terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah. 

Hal ini terjadi jika NPL mengalami kenaikan, berarti telah terjadi peningkatan 

kredit yang bermasalah dengan persentase yang lebih besar dari pada presentase 

peningkatan total kredit yang dimiliki bank, sehingga terjadi peningkatan biaya 

pencadangan kredit bermasalah lebih besar dari pada peningkatan pendapatan 

bunga. Dalam hal ini mengakibatkan penurunan laba dan ROA menurun.Pengaruh 

risiko kredit terhadap ROA adalah negatif dan berlawanan arah karena jika NPL 

meningkat maka risiko kredit meningkat dan ROA mengalami penurunan. 

Pengaruh APB terhadap risiko kredit adalah positif atau searah. Hal 

ini terjadi jika APB mengalami kenaikan, berarti telah terjadi peningkatan aktiva 

produktif yang bermasalah dengan persentase yang lebih tinggi dibanding 

persentase peningkatan total aktiva produktif. ini menunjukan biaya pencadangan 

penghapusan aktiva produktif semakin meningkat, sehingga risiko kredit juga 

semakin meningkat  

Pengaruh APB terhadap ROA adalah negatif. Hal ini terjadi jika APB 

mengalami kenaikan, berarti telah terjadi peningkatan aktiva produk bermasalah 

dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase peningkatan 

total aktiva produktif yang dimiliki bank. Akibatnya laba menurun, sehingga ROA 

pada bank  juga akan mengalami penurunan. Dengan demikian pengarih risiko 
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kredit yang diukur dengan APB adalah negatif terhadap ROA, karena dengan 

meningkatnya APB menyebabkan risiko kredit meningkat namun ROA menurun. 

Pengaruh risiko kredit terhadap ROA adalah negatif dan berlawanan arah karena 

jika NPL meningkat maka risiko kredit meningkat dan ROA mengalami 

penurunan. 

3.  Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Return On Asset (ROA) 

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening 

administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan harga option (PBI 

No.11/25/PBI/2009). Rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar antara 

lain Interest Rate Risk (IRR) dan Posisi Devisa Netto (PDN). 

Pegaruh IRR terhadap risiko pasar dapat positif ataupun negatif. 

Apabila IRR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan interest rate sensitivity 

asset (IRSA) dengan nilai yang besar tinggi dari pada nilai interest rate sensitivity 

liabilities (IRSL). Ketika suku bunga meningkat berarti kenaikan pendapatan 

bunga lebih besar kenaikan biaya bunga. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko 

suku bunga menurun dan sebaliknya apabila suku bunga mengalami penurunan, 

berarti telah terjadi penurunan pendapatan bunga dengan nilai yang lebih besar 

dari pada nilai penurunan biaya sehingga risiko pasar yang dihadapi bank 

meningkat. 

Pengaruh IRR terhadap ROA adalah positif atau negatif. Hal ini dapat 

terjadi karena apabila IRR meningkat, berarti telah terjadi peningkatan IRSA 

dengan persentase lebih besar daripada persentase peningkatan IRSL. Apabila saat 

itu tingkat bunga cenderung meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 
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pendapatan bunga lebih besar daripada peningkatan biaya bunga sehingga laba 

bank meningkat dan ROA juga akan meningkat. Jadi pengaruh IRR terhadap 

ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami 

penurunan, berarti telah terjadi penurunan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan biaya bunga. Sehingga laba bank menurun dan 

ROA juga menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap ROA adalah negatif. Demikiran 

dengan pengaruh risiko pasar terhadap ROA dapat positif ataupun negatif.  

PDN merupakan perbandingan rasio antara (aktiva valas -  pasiva 

valas) + selisih off balance sheet dibandingkan dengan modal. Pengaruh PDN 

terhadap risiko pasar dapat positif atau negatif. PDN terhadap risiko pasar dapat 

berpengaruh positif apabila nilai tukar mengalami penurunan, berarti telah terjadi 

penurunan pendapatan valas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan 

biaya valas yang berarti risiko nilai tukar atau risiko pasar yang dihadapi bank 

akan naik. Sehingga pengaruh PDN terhadap risiko pasar akan berpengaruh 

adalah positif. Namun PDN terhadap risiko pasar akan berpengaruh negatif 

apabila PDN meningkat, berarti telah terjadi kenaikan aktiva valas dengan 

persentase yang lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan  pasiva 

valas. Jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami kenaikan maka akan 

terjadi kenaikan pendapatan valas  sehingga menyebabkan risiko pasar yang 

dihadapi bank akan menurun. Sehingga pengaruh PDN terhadap risiko pasar 

adalah negatif. 

Pengaruh PDN terhadap ROA dapat positif ataupun negatif. Dapat  

berpengaruh positif apabila PDN meningkat, berarti telah terjadi kenaikan aktiva 
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valas dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase pasiva valas. 

Jika pada saat itu nilai tukar cenderung mengalami kenaikan peningkatan berarti 

telah terjadi kenaikan pendapatan valas lebih besar dibandingkan kenaikan biaya 

valas sehingga pendapatan bank meningkat, laba bank meningkat dan ROA juga 

akan meingkat. Sehingga pengaruh PDN terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya 

dapat berpengaruh negatif apabila nilai tukar mengalami penurunan berarti telah 

terjadi penurunan pendapatan valas yang lebih besar dibandingkan penurunan 

biaya valas sehingga pendapatan bank menurun, laba bank menurun dan ROA 

juga ikut menurun. Jadi pengaruh PDN terhadap ROA adalah negatif. Dengan 

demikian pengarih risiko pasar terdahap ROA dapat berpengaruh positif ataupun 

negatif. 

4.  Pengaruh Risiko Operasional Terhadap Return On Asset (ROA) 

Risiko operasional atau operational risk risiko yang timbul karena 

adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan 

manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi 

operasional bank (PBI No.5/8/PBI/2003). Risiko operasional dapat menimbukan 

efek negatf yang luas karena terjadi kegagalan dalam menerapkan dan 

melaksanakan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan perbankan. Rasio yang 

digunakan untuk  mengukur risiko operasional antara lain biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 

pengaruh Risiko operasional terhadap BOPO adalah searah atau 

positif. Apabila BOPO meningkat, berarti telah terjadi kenaikan pada biaya 

operasional. Akibatnya biaya operasional yang ditanggung pihak bank lebih besar 
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dari pada pendapatan operasional sehinnga meningkatkan risiko operasional dan 

menurunkan laba operasional. 

Pengaruh BOPO terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah, 

apabila BOPO meningkat, berarti telah terjadi peningkatan biaya operasional lebih 

besar dari pada peningkatan pendapatan operasional. Hal ini menyebabkan laba 

bank menurun dan ROA bank menurun. Dengan demikian risiko operasional 

terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah, karena kenaikan biaya 

operasional yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan 

operasional mengakibatkan laba bank menurun dan ROA menurun dan risiko 

operasional meningkat. 

Rasio selanjutnya untuk mengurkur risiko operasional adalah Fee 

Based Income Ratio (FBIR). Rasio  FBIR mempunyai pengaruh negatif atau 

beralwanan arah terhadap risiko operasional karena telah terjadi pendapatan 

operasional selain bunga yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan 

operasional, yang berarti risiko operasional yang dihadapi menurun. 

Pengaruh FBIR terhdap ROA adalah positif atau searah, apabila FBIR 

mengalami peningkatan, berarti telah terjadi peningkatan pendapatan operasional 

dengan nilai diluar pendapatan bunga lebih besar dibandingkan nilai peningkatan 

pendapatan operasional. Apabila biaya operasional tidak mengalami perubahan, 

sehingga laba bank meningkat sehingga ROA juga mengalami peningkatan, 

sehingga FBIR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Dengan demikian 

pengaruh risiko operasional dengan ROA adalah negatif atau berlawanan arah, 

apabila dengan nilai peningkatan pendapatan operasional diluar pendapatan bunga 
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lebih besar dibaningkan nilai peningkatan pendapatan operasioan mengakibatkan 

risiko operasional menurun dan ROA meningkat. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pengaruh antar variabel bebas dan terikat yang telah 

dijelaskan sebelumnya maka dapat digambarkan alur kerangka pemikiran pada 

gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4  Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan peelitian ini sebagai berikut: 

1. LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah 

2.  LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

3. IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

4. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

5. APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

6. IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah 

7. PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah 

8. BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

9. FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif  yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

 




