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            ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine whether the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, and FBIR had a significant effect either simultaneously or partially to ROA. The 

population is the Non Foreign Exchange National Private Commercial Banks, the sampling 

technique is purposive sampling so the selected Banks are Kesejahteraan Ekonomi Bank, 

Yudha Bakti Bank, and Mandiri Taspen Pos Bank. Data collected by the methods of 

documentation, and data analiysis technique is multiple linier regression analysis. The 

conclusion of the research are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO and FBIR simultaneously 

have a significant effect toward ROA. APB and BOPO partially have negative significant 

effect toward ROA. IPR and FBIR partially have negative unsignificant effect toward ROA. 

LDR, IRR , and NPL partially have positive unsignificant effect toward ROA,  and the most 

dominant effect toward ROA is BOPO. 

Keywords : Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk.   

PENDAHULUAN 

Bank adalah  badan  usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak, sedangkan usaha bank 

meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun 

dana, menyalurkan dana dan memberikan 

jasa bank lainnya. (Kasmir, 2012:11). 

Kemampuan suatu bank dalam 

menghasilkan keuntungan sering disebut 

sebagai rentabilitas atau profitabilitas. 

Profitabilitas menunjukan kemampuan 

suatu bank dalam  menghasilkan laba 

dibandingkan modal, salah satu  rasio yang 

umum digunakan dalam  perbankan  untuk  

menilai profitabilitasnya adalah Return On 

Assets (ROA)  yaitu  rasio  yang  

mengukur tingkat kemampuan bank dalam 

meghasilkan  keuntungan dengan 

menggunakan asset yang dimiliki. Kinerja 

suatu bank dikatakan baik apabila ROA 

suatu bank meningkat dari waktu ke 

waktu, apabila ROA suatu bank besar akan 

semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut, akan tetapi hal 

itu tidak terjadi pada Bank Umum Swata 

Nasional Non Devisa  yang menjadi objek 

penelitian ini. Penurunan ROA dapat 

dilihat dari perkembangan ROA pada 

Bank Umum Swata Nasional Non Devisa 

pada tabel. Dari tabel diketahui bahwa 

perkembangan ROA pada bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa selama tahun 

2011 sampai triwulan II tahun 2016 secara 

rata-rata ROA cenderung mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren negatif sebesar -0.107 persen, 

apabila dilihat dari masing-masing tren 

bank dan dari dua puluh empat bank 

umum swasta nasional non devisa yang 

mengalami penurunan ada empat belas 

bank yang mengalami penurunan yaitu: 

PT. Bank Artos Indonesia dengan rata-rata 

-0.68, PT.Bank Dinar Indonesia dengan 
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rata-rata -0.52, PT. Bank Fama 

Internasional dengan rata-rata -0.25, PT. 

Bank Harda Internasional dengan rata-rata 

-0.07, PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi 

dengan rata-rata -0.04, PT. Bank Mandiri 

Taspen Pos dengan rata-rata -0.06, PT. 

Bank Multiarta Sentosa dengan rata-rata -

0.05, PT. Bank Nationalnobu dengan rata-

rata -0.09, PT. Bank Pembangunan Daerah 

Banten,tbk dengan rata-rata -0.57, 

PT.Bank Royal Indonesia dengan rata-rata 

-0.15, PT. Bank SBI Indonesia dengan 

rata-rata -0.15, PT.Bank Tabungan 

Pensiun Nasional dengan rata-rata -0.27, 

PT. Centratama Nasional Bank dengan 

rata-rata -0.40, PT. Prima Master Bank 

dengan rata-rata – 1.02. 

Kenyataan ini masih menunjukan 

terdapat masalah pada ROA Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa sehingga 

perlu dilakukan penelitian untuk mencari 

tahu faktor apa yang menjadi penyebab 

penurunan ROA pada bank umum sawasta 

nasional non devisa tersebut, hal ini yang 

melatar belakangi dilakukanya penelitian 

tentang ROA pada bank umum swasta 

nasional non devisa dan mengaitkan 

dengan faktor yang mempengaruhinya. 

Banyak faktor yang bisa 

mempengaruhi naik turunya ROA sebuah 

bank, salah satu diantaranya adalah risiko 

usaha yang dihadapi oleh bank. Risiko 

yang dihadapi oleh bank adalah risiko 

kredit, risiko strategik, risiko likuiditas, 

risiko operasional, risiko hukum, risiko 

reputasi, risiko kepatuhan, risiko pasar 

(POJK No.18/Pojk.03/2014). Risiko yang 

dapat diukur menggunakan laporan 

keuangan  bank hanya terdapat empat 

risiko yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, 

risiko pasar dan risiko operasional.  

Landasan Teori 

Pada landasan teori akan dijelaskan 

mengenai profitabilitas bank dan pengaruh 

risiko usaha terhadap Return On Asset 

(ROA). 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 

bank dalam menghasilkan keuntungan dari 

berbagai sumber data yang digunakan 

dalam oprasionalnya. Profitabilitas 

digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank,   sebelum diketahui 

unsur-unsur yang mempengaruhi 

pendapatan dan biaya-biaya yang telah 

dimuat dilaporan laba rugi (Veithzal Revai 

dkk, 2013 480:481). 

 

1. Return On Assets ( ROA ) 

ROA adalah rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. ROA merupakan rasio laba 

sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir 

terhadap rata-rata volume usaha dalam 

periode yang sama.  

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

     
                  

            
    

  

KERANGKA  TERORITIS  YANG  

DIPAKAI  DAN  HIPOTESIS 

Risiko Kegiatan Usaha Bank 

Risiko usaha yaitu merupakan 

potensi terjadinya suatu kejadian yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi suatu 

bank.  Risiko  yang berkaitan dengan 

usaha bank pada dasarnya berasal dari 

aktiva dan dari sisi pasiva (POJK 

No.18/Pojk.03/2014). Risiko yang 

dihadapi adalah risiko likuiditas, risiko 

kedit, risiko pasar, risiko operasional. 

 

Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan 

suatu bank dalam memenuhi kewajiban 

yang jatuh tempo, dengan kata lain yaitu 

bank tidak dapat membayar kembali 

pencairan dana deposanya pada saat di 

tagih serta tidak dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah diajuhkan 

(Veithzal Rivai dkk, 2013 :576).  Pendapat 

viethzal didukung oleh pendapat kasmir 

yang menyatakan bahwa untuk menilai 

rasio likuiditas bank, rasio yang digunakan
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Tabel 1.1 

PERKEMBANGAN ROA PADA BANK  UMUM SWASTA NASIONAL NON 

DEVISA PERIODE TAHUN 2011- 2016 

(Dalam Persentase) 

 

 

untuk menghitung adalah sebagai 

berikut (Viethzal Rivai dkk, 2013 : 483-

486), namun kasmir menambahkan rasio 

lain yaitu Investing Policy Ratio (IPR) 

(Kasmir, 2012:316). 

 

1. Loan To Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio antara seluruh 

jumlah kredit yang diberikan oleh bank. 

Dengan dana yang diterima bank LDR 

menyatakan seberapa jauh kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mangandalkan kredit yang diberikan untuk 

sumber likuiditasnya. Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

     
                           

                       
      

 

2. Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajibanya pada pihak ketiga 

dengan mengandalkan surat berharga yang 

dimiliki rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

     
                    

                       
      

 

No BANK 2011 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren 2016 Tren Rata-Rata Tren

1 PT. Bank Amar Indonesia -0,69 -1,36 -0,67 -0,84 0,52 0,27 1,11 1,51 1,24 1,69 0,18 0,40

2 PT.Bank Andara -5,97 -0,33 5,64 -1,94 -1,61 -1,91 0,03 -1,88 0,03 -2,76 -0,88 0,54

3 PT.Bank Artos Indonesia 0,63 0,19 -0,44 0,58 0,39 0,27 -0,31 0,01 -0,26 -3,42 -3,43 -0,68

4 PT.Bank Dinar Indonesia 3,81 1,74 -2,07 1,46 -0,28 0,45 -1,01 1,00 0,55 0,72 -0,28 -0,52

5 PT.Bank Fama Internasional 4,29 3,23 -1,06 3,08 -0,15 2,50 -0,58 2,41 -0,09 2,79 0,38 -0,25

6 PT.Bank Harda Internasional 1,03 1,67 0,64 1,01 -0,66 0,98 -0,03 -2,82 -3,8 0,62 3,44 -0,07

7 PT.Bank Ina Perdana 0,32 1,22 0,09 0,80 -0,42 1,26 0,46 1,05 -0,21 1,49 0,44 0,06

8 PT.Bank Index Selindo 1,23 2,45 1,22 2,40 -0,05 2,23 -0,17 2,06 -0,17 1,78 -0,28 0,09

9 PT.Bank Jasa Jakarta 2,08 2,57 0,49 2,46 -0,11 2,04 -0,42 2,36 0,32 2,93 0,57 0,14

10 PT.Bank Kesejahteraan Ekonomi 2,59 2,48 -0,11 2,40 -0,08 -0,06 -2,46 0,93 0,99 2,37 1,44 -0,04

11 PT.Bank Mandiri Taspen Pos 2,11 2,01 -0,01 2,28 0,27 2,39 0,11 1,66 -0,73 1,96 0,03 -0,06

12 PT.Bank Mayora 0,35 0,58 0,23 0,36 -0,22 0,64 0,28 1,24 0,6 1,27 0,03 0,15

13 PT.Bank Mitraniaga 0,24 0,52 0,28 0,39 -0,13 0,59 0,02 0,71 0,12 0,60 -0,11 0,03

14 PT.Bank Multiarta Sentosa 2,21 2,34 0,13 2,65 0,31 2,00 -0,65 1,60 -0,4 1,93 0,33 -0,05

15 PT.Bank Notionalnobu 1,16 0,59 -0,57 0,78 0,19 0,43 -0,35 0,38 -0,05 0,61 0,23 -0,09

18 PT. Bank Pembangunan Daerah Banten,tbk -4,75 0,98 5,73 1,23 0,25 -1,59 -2,82 -5,29 -3,7 -8,17 -2,88 -0,57

16 PT.Bank Royal Indonesia 0,68 0,58 -0,01 0,77 0,19 1,27 0,05 0,43 -0,84 0,15 -0,28 -0,15

17 PT.Bank Sahabat Sampoerna 0,00 0,32 0,32 1,27 0,95 1,25 -0,02 1,42 0,17 0,85 -0,57 0,14

19 PT.Bank SBI indonesia 1,58 0,83 -0,75 0,97 0,14 0,78 -0,19 -6,10 -6,88 0,69 6,79 -0,15

20 PT.Bank Tabungan Pensiun Nasional,tbk. 4,38 4,71 0,33 4,54 -0,17 3,56 -0,98 2,97 -0,59 2,79 -0,18 -0,27

21 PT.Bank Yudha Bakti 1,30 1,11 -0,19 0,69 -0,42 0,69 0,00 1,16 0,47 2,36 1,02 0,15

21 PT.BRI Agroniaga, Tbk. 1,39 1,63 0,24 1,66 0,03 1,53 -0,13 1,55 0,02 1,51 -0,04 0,02

23 PT.Centratama Nasional Bank 2,16 1,78 -0,38 0,36 -1,42 0,12 -0,24 -0,92 -1,04 -0,25 0,67 -0,40

24 PT.Prima Master Bank 0,52 0,70 0,18 0,92 0,22 0,91 -0,01 0,05 -0,86 -5,61 -5,66 -1,02

Rata-rata keseluruhan 0,94 1,36 0,39 1,26 -0,09 0,94 -0,35 0,31 -0,63 0,37 0,04 -0,107
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Risiko Kredit 

Risiko kredit adalah risiko 

kerugian sehubungan dengan pihak 

peminjam tidak dapat atau tidak mau 

memenuhi kewajiban untuk membayar 

kembali dana yang dipinjamnya secara 

penuh pada saat jatuh tempo (Veithzal 

Revai dkk, 2013:563). 

 

1. Non Performing Loan (NPL) 

NPL adalah rasio yang 

menunjukan kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah dari 

keseluruhan kredit yang diberikan oleh 

bank. NPL dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

     
                 

            
      

 

2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

APB  adalah  rasio  yang 

digunakan untuk mengukur  aktiva  

produktif bermasalah dengan total aktiva 

produktif, jika semakin besar rasio ini 

maka akan semakin besar pula aktiva 

produktif bermasalah yang dimiliki oleh 

bank sehingga akan mengakibatkan 

pendapatan bank menurun. Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

     
                           

                      
      

Risiko Pasar 

Risiko pasar adalah risiko pada 

posisi neraca dan rekening administrative 

termasuk transaksi derivative, akibat 

perubahan secara keseluruhan dari kondisi 

pasar, termasuk risiko perubahan harga 

(POJK No.18/Pojk.03/2014). 

 

1. Interest Rate Risk (IRR) 

IRR adalah rasio yang menunjukan 

risiko yang mengukur pergerakan suku 

bunga yang diterima oleh bank 

dibandingkan dengan bunga yang 

dibayarkan oleh bank. Rasio ini dapat di 

hitung dengan rumus sebagai berikut: 

     
                               

                                     
      

Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko 

akibat ketidakcukupan dan atau tidak 

berfungsinya proses internal, kesalahan 

manusia, kegagalan sistem, dan atau 

adanya kejadian-kejadian eksternal yang 

mempengaruhi operasional bank (POJK 

No.18/Pojk.03/2014). 

 

1. Biaya Operasional Pada Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Biaya operasional dan pendapatan 

operasional merupakan perbandingan 

antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Rasio ini dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

      
                       

                            
      

 

2. Fee based income rate (FBIR) 

 FBIR adalah rasio untuk 

mengukur pendapatan operasional diluar 

bunga jika  semakin  tinggi  rasio  FBIR   

berartiakan  semakin  tinggi pula 

pendapatan operasional diluar bunga.   

Rasio ini dapat dihitung menggunakan   

rumus sebagai berikut: 

     

   
                                              

                      
    % 

a. Pengaruh Risiko Likuiditas 

Terhadap ROA 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR mempunyai pengaruh negatif 

terhadap risiko likuiditas, hal ini dapat 

terjadi karena apabila LDR meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan total 

kredit yang disalurkan dengan persentase 

peningkatan total dana pihak ketiga. 

Akibatnya terjadi peningkatan kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajibanya 

kepada pihak ketiga atau dengan kata lain 

bank mengalami peningkatan likuiditas, 

sehingga likuiditas atau kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban kepada pihak 

ketiga dengan mengandalkan kredit yang 

disalurkan semakin meningkat, berarti 

risiko likuiditas yang dihadapi bank 

menurun. 

Pengaruh LDR  berpengaruh 

positif terhadap ROA, hal ini terjadi 
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karena meningkatnya LDR menunjukan 

telah terjadi peningkatan total kredit yang 

disalurkan dengan persentase peningkatan 

pendapatan yang lebih besar dari pada 

peningkatan biaya sehingga laba 

meningkat dan ROA pun juga meningkat, 

dengan demikian karena meningkatnya 

LDR dapat menyebabkan risiko likuiditas 

mengalami penurunan dan ROA 

mengalami peningkatan, berarti pengaruh 

risiko likuiditas terhadap ROA adalah 

negatif.   

Pengaruh LDR terhadap ROA telah 

dibuktikan  oleh  penelitian terdahulu 

amelia widyastuti (2012), dwi agung 

prasetyo dan ni putu ayu darmayanti 

(2015) dan Erwin hendra piono (2015) 

yang menemukan bahwa LDR 

berpengaruh positif terhadap ROA. 

H2 : LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

 

Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR terhadap risiko likuiditas adalah 

negatif  karena apabila IPR meningkat, 

berarti terjadi peningkatan terhadap 

investasi surat berharga yang besar dari 

kenaikan dana pihak ketiga. Akibatnya 

terjadi kenaikan pendapatan yang lebih 

besar dari kenaikan 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  hal ini terjadi karena IPR 

meningkat, berarti terjadi kenaikan 

investasi surat berharga yang lebih besar 

dari kenaikan dana pihak ketiga.  

Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan 

yang lebih besar dari kenaikan biaya, 

sehingga laba bank meningkat dan ROA 

pun meningkat dengan demikian pengaruh 

risiko likuiditas terhadap ROA adalah 

negatif, karena jika LDR dan IPR 

meingkat maka risiko likuiditas menurun 

dan ROA mengalami peningkatan. 

Pengaruh IPR  terhadap ROA telah 

dibuktikan  oleh  penelitian  terdahulu 

amelia widyastuti  (2012)  yang   

menemukan  bahwa   IPR berpengaruh 

positif terhadap ROA. 

H3: IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

 

b. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap 

ROA 

Akiva Produktif Bermasalah (APB) 

APB mempunyai pengaruh positif 

terhadap risiko kredit, hal ini terjadi jika 

APB mengalami kenaikan berarti terjadi 

peningkatan aktiva produktif bermasalah 

lebih tinggi dari peningkatan total aktiva 

produktif yang dimiliki oleh bank, hal ini 

menunjukan ketidakmampuan nasabah 

mengembalikan jumlah pinjaman yang 

diterima beserta bungannya sesuai dengan 

jangka waktu meningkat sehingga risiko 

kredit meningkat. 

Pengaruh APB terhadap ROA 

adalah  negatif, hal ini terjadi karena jika 

APB mengalami kenaikan, berarti terjadi  

peningkatan aktiva produktif bermasalah 

lebih tinggi dari pada peningkatan total 

aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. 

Akibatnya pendapatan bank menurun, laba 

bank menurun dan ROA akan menurun, 

dengan demikian pengaruh risiko kredit 

terhadap ROA adalah negatif karena jika 

APB meningkat maka risiko kredit 

meningkat dan ROA mengalami 

penurunan.  

Pengaruh APB  terhadap ROA 

telah dibuktikan  oleh  penelitian terdahulu 

friskia ananda tifani  (2015)  yang  

menemukan  bahwa APB berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

H4: APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

 

Non Performing Loan (NPL) 

NPL   terhadap  risiko kredit adalah 

positif,  berarti  terjadi peningkatan jumlah 
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kredit bermasalah lebih tinggi dari 

peningkatan total kredit yang dimiliki oleh 

bank, hal ini menunjukan ketidakmampuan 

nasabah dalam mengembalikan jumlah 

pinjaman yang diterima bank sesuai jangka 

waktu meningkat sehingga risiko kredit 

meningkat. 

Pengaruh  NPL negatif  terhadap 

ROA adalah negatif, hal ini terjadi karena 

jika NPL meningkat berarti terjadi 

peningkatan kredit bermasalah lebih tinggi 

dari peningkatan total kredit yang dimiliki 

oleh bank, hal ini mengakibatkan 

pendapatan bank menurun dan laba bank 

pun menurun. Pengaruh risiko kredit 

terhadap ROA adalah negatif, jika semakin 

tinggi kemungkinan tingkat gagal bayar 

yang dilakukan oleh nasabah akan  

menyebabkan  laba bank menurun dan 

ROA pun menurun. 

Pengaruh NPL  terhadap ROA 

telah dibuktikan  oleh  penelitian terdahulu 

dwi agung prasetyo dan ni putu ayu 

darmayanti (2015) dan Erwin hendra piono 

(2015)  yang  menemukan  bahwa NPL 

berpengaruh  negatif terhadap ROA. 

H5: NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

 

c. Pengaruh Risiko Pasar Terhadap 

ROA 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR terhadap risiko pasar adalah bisa 

negatif atau positif, apabila IRR 

mengalami peningkatan, berarti terjadi 

peningkatan terhadap IRSA yang lebih 

besar dari IRSL  pada saat itu suku bunga 

cenderung naik, terjadi kenaikan 

pendapatan bunga lebih besar dari 

kenaikan biaya bungayang menyebabkan 

risiko pasar mengalami penurunan jadi 

pengaruh IRR terhadap risiko pasar adalah 

negatif, sebaliknya jika tingkat suku bunga 

mnegalami penurunan maka pendapatan 

bunga lebih besar dibanding penurunan 

biaya bunga jadi pengaruh IRR terhadap 

risiko pasar adalah positif. 

Pengaruh IRR terhadap ROA juga 

dapat positif atau negatif jika IRR 

mengalami peningkatan maka terjadi 

peningkatan IRSA lebih besar dari pada 

IRSL, jika pada saat itu  suku bunga 

mengalami kenaikan maka akan terjadi 

peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dari pada peningkatan biaya bunga maka 

ROA akan meningkat dan pengaruh IRR 

terhadap ROA adalah positif. 

Pengaruh risiko pasar diukur 

dengan IRR terhadap ROA dapat positif 

atau negatif, karena apabila IRR 

mengalami kenaikan maka terjadi 

peningkatan pada IRSA lebih besar dari 

IRSL jika suku bunga cenderung 

mengalami kenaikan maka terjadi 

peningkatan pada pendapatan bunga yang 

lebih besar dari peningkatan biaya bunga 

sehingga laba bank akan naik dan ROA 

juga meningkat, sebaliknya jika tingkat 

suku bunga cenderung mengalami 

penurunan maka akan terjadi penurunan 

pada pendapatan bunga lebih besar dari 

penurunan biaya bunga, dan hal itu 

menyebabkan laba bank menurun dan 

ROA pun mengalami penurunan.  

Pengaruh IRR terhadap ROA telah 

dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

amelia widyastuti (2012) yang 

menemukan bahwa IRR berpengaruh 

negatif terhadap ROA. 

H6: IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh  yang signifikan  terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa. 

d. Pengaruh risiko operasional 

terhadap ROA 

Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

BOPO terhadap risiko operasional adalah 

positif apabila terjadi peningkatan biaya 

operasional lebih besar di banding 

peningkatan pendapatan operasional yang 

didapat oleh bank, dan jika bank dalam 

melakuan kegiatan operasionalnya 

mengalami kendala maka akan terjadi 

peningkatan risiko operasional bank. 
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Pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah negatif, hal ini terjadi apabila 

BOPO mengalami peningkatan biaya 

operasional bank lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan pendapatan 

operasional yang didapatkan oleh bank, 

hal ini yang menyebabkan pendapatan 

yang didapat oleh bank menurun dan ROA 

juga akan menurun. Pengaruh risiko 

operasional terhadap ROA adalah negatif 

karena dengan meningkatnya BOPO 

menyebabkan terjadinya peningkatan 

risiko operasional dan mengakibatkan  

ROA menurun karena dengan
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Gambar 2.3 

Kerangaka Pemikiran 

meningkatnya BOPO akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan 

risiko operasional lebih besar dari 

peningkatan pendapatan operasional.  

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

amelia widyastuti (2012) dan dwi agung 

prasetyo dan ni putu darmayanti (2015) 

yang menemukan bahwa BOPO 

berpengaruh  negatif  terhadap ROA. 

H7: BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. 

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR terhadap risiko operasional adalah 

negatif jika terjadi peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga yang lebih besar 

dari pendapatan operasional bank, maka 

tingkat efisiensi bank dalam menghasilkan 

pendapatan operasional selain bunga 

meningkat dan pendapatan operasionalnya 

menurun. 

Pengaruh FBIR terhadap ROA 

adalah positif, karena apabila pendapatan 

operasional diluar bunga lebih besar dari 

pada pendapatan operasionalnya, hal ini 

BANK 

BOPO FBIR IRR NPL APB 

RETURN ON ASSET (ROA) 

RISIKO USAHA 

Risiko 

Likuiditas 

 

Risiko 

Operasional 

Risiko 

Kredit 

Risiko 

Pasar 

LDR IPR 
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mengakibatkan peningkatan pendapatan 

yang lebih besar dari peningkatan biaya, 

sehingga laba yang didapat akan semakin 

besar dan ROA akan mengalami 

peningkatan. Pegaruh risiko 

operasionalterhadap ROA adalah negatif 

karena dengan meningkatnya FBIR maka 

akan menyebabakan terjadinya penurunan 

risiko opersional dan menyebabkan ROA 

meningkat yang mengakibatkan laba bank 

akan semakin besar Pengaruh FBIR 

terhadap ROA telah   dibuktikan   oleh   

penelitian  terdahulu   Erwin  hendra   

piono (2015) yang menemukan bahwa 

FBIR berpengaruh positif terhadap ROA. 

H8: FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif  yang signifikan   

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan seperti 

gambar 2.3  

 

METODE PENELITIAN  

Rancangan Penelitian 

jenis penelitian  ini dilihat dari tujuan 

penelitiannya  adalah  jenis penelitian 

kausal yang mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga 

menunjukan arah hubungan antara variable  

bebas (risiko usaha) dan variabel terikat 

yaitu Return On Asset  (Mudrajad  

Kuncoro, 2013:15). 

Jenis analisis data yang di gunakan dalam 

pengelompokan adalah regresi linier 

berganda, model ini untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel-variabel 

tergantung. Dengan demikian penelitian 

ini termasuk jenis penelitian asosiatif 

(Syofian Siregar, 2012 : 15). 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan landasan teori dan hipotesis 

penelitian variabel  yang  digunakan dalam  

penelitian ini adalah variabel bebas LDR 

,IPR , APB, NPL, IRR, BOPO ,FBIR dan 

variabel terikat ROA  penelitian.  

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini 

merupakan perbandingan antara total 

kredit yang diberikan dengan total dana 

pihak ketiga yang dimiliki Bank Umun 

Swasta Nasional Non Devisa. 

Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy Ratio (IPR) ini 

merupakan hasil perbandingan antara surat 

berharga yang dimiliki bank dengan dana 

pihak ketiga yang diterima Bank Swasta 

Nasional Non Devisa. 

 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) Rasio  

ini merupakan perbandingan antara aktiva 

produktif bermasalah dengan aktiva 

produktif yang dimiliki oleh Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

 

Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) Rasio ini 

merupakan perbandingan antara total 

kredit bermasalah dengan total kredit yang 

diberikan yang dimiliki Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa 

 

Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk (IRR) Rasio ini 

merupakan perbandingan antara aktiva 

yang mempunyai sensitivitas tingkat 

bunga dengan pasiva yang memiliki 

sensitivitas terhadap tingkat bunga oleh 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) Rasio ini merupakan 

perbandingan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional yang 

dimiliki oleh Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Fee Based Income Ratio (FBIR) Rasio ini 

merupakan perbandingan antara 

pendapatan operasional diluar pendapatan 

bunga dengan pendapatan operasional 
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yang dimiliki oleh Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh 

hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel tergantung, dan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Y= 7,571 + 0,004 X1 - 0,020 X2  - 0,014X3  

+ 0,063 X4 + 0,007 X5 - 0,081 X6 -0,048 X7 

+ ei 

Konstata = 7,571 menunjukan besarnya 

variabel tergantung yang tidak dipengaruhi 

oleh variabel bebas X1LDR, X2IPR, 

X3APB, X4NPL, X5IRR,  X6BOPO, 

X7FBIR atau sama dengan nol. 

LDR (β1) = 0,004 menunjukan  jika 

variabel LDR mengalami peningkatan  

sebesar satu persen  maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel ROA sebesar 0.004 

persen. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan, begitupun  sebaliknya.  

IPR (β2) = -0,020 menunjukan jika variabel 

IPR mengalami peningkatan sebesar satu 

persen maka akan terjadi penurunan pada 

variabel IPR sebesar 0,020 persen. Dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan, 

begitupun sebaliknya.  

APB (β3) = -0,014 menunjukan jika 

variabel APB mengalami peningkatan 

sebesar satu persen  maka akan terjadi 

penurunan pada variabel ROA sebesar 

0,014 persen. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan, begitupun 

sebaliknya.  

NPL (β4) = 0,063 menunjukan  jika 

variabel NPL mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel ROA sebesar 0.063 

persen. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan, begitupun sebaliknya.  

IRR (β5) = 0,007 menunjukan  jika 

variabel IRR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel ROA sebesar 0.007 

persen. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan, begitupun sebaliknya.  

BOPO (β6)  = -0,081 menunjukan jika 

variabel BOPO mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel ROA sebesar 

0,081 persen. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan, begitupun 

sebaliknya.  

FBIR (β7 ) = -0,048 menunjukan jika 

variabel FBIR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel ROA sebesar 

0,048 persen. Dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan, begitupun 

sebaliknya. 

 

Uji F ( Uji Serempak ) 

Uji F ini digunakan untuk 

mengukur tingkat signifikansi pengaruh 

variabel bebas yaitu (X1) LDR, (X2) IPR, 

(X3) APB, (X4) NPL, (X5) IRR, (X6) 

BOPO dan (X7) FBIR terhadap variabel 

tergantung yaitu (Y) ROA secara bersama-

sama, dapat dilihat pada tabel berikut : 

a. HO=β1=β2=β3=β4=β5=β6=β7=0, berarti 

variabel - variabel bebas (LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung (ROA). 

b. H1=β1≠β2≠β3≠β4≠β5≠β6≠β7≠ =0,  

berarti  variabel-variabel bebas (LDR, 

IPR, 

APB,  NPL, IRR,  BOPO,  FBIR)  

secara bersama-sama  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tergantung (ROA). 

c. ( )       dengan df pembilang (df1 

= 7) dan penyebutnya (df2) = n-k-1= 

66 –7– 1 = 58 sehingga F tabel (7; 58) 

= 2,17 

d. Kriteria pengujian untuk hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika Fhitung  ≤ Ftabel  = 2,17 maka Ho 

diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika Fhitung  ≥ Ftabel = 2,17 maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. 

e. Dari tabel F dengan α = 0,05 dengan 

derajat pembilang = 7 dan derajat 

bebas penyebut = 58  diperoleh  nilai  
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F tabel = 2,17  sedangkan   Fhitung = 

25,670. 

Dengan demikian Fhitung = 25,670 > 

Ftabel = 2,17 sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya keseluruhan variabel 

bebas 

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

) secara silmutan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) 

f. Fhitung = 25,670 

g. Koefisien determinasi atau (R Square) 

sebesar 0,756. Hal ini menunjukan 

perubahan yang terjadi pada variabel 

tergantung sebesar 75,6 persen yang 

disebabkan oleh variabel bebas secara 

 

ANALISA REGRESI LINIER BERGANDA 
 

 

Model 

      Unstandardized Coefficients 

 

B 

 

Std Error 

(Constant) 7,571 0,982 

XI=LDR 0,004 0.006 

X2=IPR -0,020 0.007 

X3=APB -0,014 0.007 

X4=NPL 0,063 0.046 

X5=IRR 0,007 0.004 

X6=BOPO -0,081 0.008 

X7=FBIR -0,048 0.012 

R. Square = 0,756 F Hitung = 25, 670 

R= 0,869 Sig = 0,000 

Sumber :Lampiran 9, data diolah 

         HASIL PERHITUNGAN UJI F 
 Model Anova Sum of square Df Mean Square F-Hitung 

Regression 11,913 7 1,702 25,670 

Resedual 3,845 58 0,066  

Total 15,758 65   

F-tabel 2,17     

Sumber :Lampiran 10, data diolah 

bersama-sama dan sisanya 24,4 persen 

disebabkan oleh variabel lain diluar tujuh 

varibel bebas yang diteliti. Koefisien 

korelasi (R) menunjukan angka 0,869 yang 

mengidentifikasi bahwa variabel bebas 

secara simultan memiliki hubungan yang 

kuat dengan variabel  terikat (Y) karena 

besarnya koefisien korelasi (R) mendekati 

angaka satu. 

Uji t ( Uji Parsial ) 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas yang meliputi : 

Variabel LDR, IPR, dan FBIR secara  

parsial  memiliki  pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA, variabel  APB, 

NPL, dan BOPO secara parsial memiliki 

pengaruhyang negatif signifikan terhadap 

ROA, variabel IRR secara parsial apakah 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ROA. 

 

PEMBAHASAN  
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Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda, Uji F dan Uji t dengan 

menggunakan  IBM SPSS Statistik 20 

maka dapat disimpulkan persamaan regresi 

yang dikaitkan dengan teori maka 

koefisien  regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini seperti yang ditunjukkan 

pada tabel berikut ini 

1. Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda dan dikaitkan dengan teori, maka 

koefisien regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini   seperti  yang ditunjukan 

pada tabel berikut : 

Pengaruh LDR terhadap ROA  

Menurut teori pengaruh LDR terhadap 

 

HASIL UJI PARSIAL (UJI t) 
 

Variabel 

 

T hitung 

 

T tabel  

Kesimpulan  

R 

 

R2 

H0 H1 

LDR (XI) 0,588 1, 671 Diterima Ditolak 0,077 0, 006 

IPR  (X2) -2,633 1, 671 Diterima Ditolak -0,327 0,107 

APB (X3) -2,061 -1, 671 Ditolak Diterima -0,261 0,068 

NPL (X4) 1,373 -1, 671 Diterima Ditolak 0,177 0, 031 

IRR (X5) 1,525 +/-2, 001 Diterima Ditolak 0,196 0,038 

BOPO(X6) -9,759 -1, 671 Ditolak Diterima -0,788 0,621 

FBIR (X7) -4,159 1, 671 Diterima Ditolak 0,066 0, 004 

 

KESESUAIAN HASIL PENELITIAN DENGAN TEORI 
Variabel Teori Koefisien Kesimpulan 

LDR Positif Positif Sesuai 

IPR Positif Negatif Tidak Sesuai 

APB Negatif Negatif Sesuai 

NPL Negatif Positif Tidak Sesuai 

IRR Positif/Negatif Positif Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Negatif Tidak Sesuai 

Sumber : Data Diolah dari SPSS 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

analisis regresi menunjukan bahwa LDR 

memiliki koefisien regresi positif sebesar 

0,004 sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. Kesesuain hasil penelitian ini 

dengan teori dikarenakan secara teoritis 
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apabila LDR meningkat berarti telah 

terjadi peningkatan total kredit yang 

diberikan dengan persentase lebih besar 

dibanding dengan persentase peningkatan 

total dana pihak ketiga. Hal ini berakibat 

pada peningkatan pendapatan bunga yang 

lebih besar dari pada peningkatan biaya 

bunga, sehingga laba akan naik dan ROA 

juga akan naik. Selama periode penelitian 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 

triwulan II ROA bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan dengan rata-rata 

tren sebesar 0,003 persen. 

Apabila   dikaitkan   dengan  risiko 

likuiditas selama periode penelitian . LDR 

pada bank sampel penelitian ini 

mengalami   peningkatan   sehingga  risiko 

Likuiditas menurun, dan pada bank sampel 

penelitian selama periode penelitian ROA 

mengalami kenaikan. Dengan demikian 

risiko  likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap ROA  

 

Pengaruh IPR terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh IPR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

analisis regresi menunjukan bahwa IPR 

memiliki koefisien regresi negatif sebesar -

0,020 sehingga hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuain  hasil penelitian 

dengan teori dikarenakan secara teoritis 

apabila IPR menurun, berarti telah terjadi 

peningkatan investasi surat berharga 

dengan persentase lebih kecil dari 

persentase peningkatan dana pihak ketiga. 

Akibatnya terjadi kenaikan pendapatan 

bank yang lebih kecil dibanding 

peningkatan biaya bank, sehingga laba 

bank menurun dan ROA juga akan 

menurun. Selama periode penelitian tahun 

2011 sampai tahun 2016 triwulan II  ROA 

bank sampel penelitian mengalami 

peningkatan dengan rata-rata tren sebesar 

0,003 persen. 

Apabila dikaitkan dengan risiko 

likuiditas selama periode penelitian IPR 

pada bank sampel penelitian ini 

mengalami peningkatan, sehingga risiko 

likuiditas menurun, dan pada kenyataan 

bank sampel penelitian ROA mengalami 

peningkatan. Dengan demikian pengaruh 

risiko likuiditas terhadap ROA adalah 

negatif. 

 

Pengaruh APB terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh APB terhadap 

ROA adalah negatif, berdasarkan hasil 

analisis  regresi  menunjukan  bahwa  APB 

memiliki koefisien regresi negatif sebesar -

0,014 sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian penelitian ini dengan 

hasil teori dikarenakan secara teoritis 

apabila APB mengalami peningkatan, 

berarti terjadi peningkatan aktiva produk 

bermasalah dengan presentase lebih besar 

dibanding persentase peningkatan total 

aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. 

Akibatnya laba bank menurun, sehingga 

ROA pun akan mengalami penurunan. 

Selama periode penelitian tahun 2011 

sampai tahun 2016 triwulan II ROA bank 

bank sampel mengalami peningkatan  

dengan rata-rata tren sebesar 0,003 persen. 

Apabila dikaitkan dengan risiko 

kredit selama periode penelitian APB pada 

bank sampel penelitian mengalami 

penurunan sehingga risiko kredit menurun, 

namun pada kenyataannya bank sampel 

penelitian ROA mengalami peningkatan. 

Dengan demikian pengaruh risiko kredit 

terhadap ROA adalah positif. 

 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh NPL terhadap 

ROA adalah negatif. Berdasarkan hasil 

analisis regresi menunjukan bahwa NPL 

memiliki koefisien regresi positif sebesar 

0,063 sehingga hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian penelitian ini 

dengan hasil teori dikarenakan secara 

teoritis apabila NPL meningkat, berarti 

telah terjadi peningkatan kredit bermasalah 

dengan presentase lebih kecil 

dibandingkan presentase peningkatan total 

kredit yang dimiliki oleh bank, sehingga 

dapat mengakibatkan pendapatan bank 
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meningkat, laba bank meningkat dan ROA 

bank pun mengalami peningkatan. Selama 

periode penelitian tahun 2011  sampai 

tahun  2016  triwulan  II ROA bank 

sampel penelitian mengalami peningkatan 

dengan rata-rata tren sebesar 0,003 persen. 

Apabila hasil penelitian dikaitkan 

dengan risiko kredit selama periode 

penelitian NPL mengalami penurunan 

sehingga risiko kredit menurun, namun 

pada kenyataanya bank sampel penelitian 

ROA mengalami peningkatan, dengan 

demikian pengaruh risiko kredit terhadap 

ROA adalah positif. 

 

Pengaruh IRR Terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh IRR terhadap 

ROA adalah bisa Positif dan bisa negatif. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukan bahwa IRR memiliki 

koefisien regresi positif sebesar 0,007, 

sehingga hasil penelitian ini sesuai 

Kesesuaian  penelitian ini dengan  

hasil teori dikarenakan secara teoritis 

apabila IRR menurun, berarti terjadi 

peningkatan IRSA dengan  presentase 

lebih kecil dibandingkan presentase IRSL, 

apabila dikaitkan dengan suku bunga  yang 

cenderung menurun, maka akan terjadi 

penurunan pendapatan bunga yang lebih 

kecil dari pada penurunan biaya bunga 

sehingga pendapatan bank menurun, laba 

bank menurun, dan ROA juga mengalami 

penurunan. Selama periode penelitian 

tahun 2011 sampai tahun 2016 triwulan II 

bank sampel penelitian mengalami 

peningkatan dengan rata-rata tren sebesar 

0,003 persen. 

Apabila dikaitkan dengan risiko 

pasar (suku bunga), selama periode 

penelitian IRR mengalami  peningkatan, 

Apabila dikaitkan dengan suku bunga yang  

pada saat itu cenderung  menurun sehingga 

risiko pasar meningkat, dan pada bank 

sampel penelitian ini selama periode 

penelitian ROA mengalami peningkatan.  

Dengan  demikian  risiko  pasar  

berpengaruh   positif  terhadap ROA. 

 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh  BOPO terhadap 

ROA adalah negatif. Berdasarkan hasil 

koefisien regresi negatif sebesar -0,081 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. 

Kesesuain hasil penelitian ini 

dengan teori dikarenakan secara teoritis 

apabila BOPO meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan biaya operasional 

dengan persentase lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan 

pendapatan operasional. Akibatnya 

pendapatan bank menurun, laba bank 

menurun, ROA akan ikut mengalami 

penurunan. Selama periode penelitian 

tahun 2011 sampai tahun 2016 triwulan II 

ROA bank sampel penelitian mengalami 

peningkatan dengan rata-rata tren sebesar 

0,003 persen. 

Apabila dikaitkan dengan risiko 

operasional, selama periode penelitian 

BOPO pada bank sampel penelitian ini 

mengalami penurunan sehingga risiko 

operasional akan menurun,  dan pada bank 

sampel penelitian ini selama periode 

penelitian ROA mengalami kenaikan. 

Dengan demikian risiko operasional 

terhadap ROA adalah positif. 

 

Pengaruh FBIR Terhadap ROA 

Menurut  teori  pengaruh  FBIR  terhadap  

ROA  adalah    positif. Berdasarkan hasil 

koefisien regresi negatif sebesar -0,048 

sehingga hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuain hasil penelitian ini 

dengan teori dikarenakan secara teoritis 

apabila FBIR menurun, berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan operasional selain 

bunga dengan persentase lebih kecil 

dibanding presentase penurunan 

pendapatan operasional. Akibatnya 

pendapatan bank menurun, laba bank 

menurun, dan ROA pun mengalami 

penurunan. Selama periode penelitian 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 

triwulan II ROA bank sampel mengalami 

peningkatan dengan rata-rata tren sebesar 

0,003 persen. 
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Apabila dikaitkan dengan risiko 

operasional, selama periode penelitian 

FBIR pada bank sampel penelitian ini 

mengalami peningkatan sehingga risiko 

operasional menurun, dan pada bank 

sampel penelitian ROA mengalami 

peningkatan. Dengan demikian risiko 

operasional berpengaruh negatif terhadap 

ROA. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO dan FBIR secara bersama sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa sampel penelitian 

periode 2011 sampai dengan 2016 triwulan 

II. Dan dapat disimpulkan bahwa risiko 

likuiditas, risiko kredit, risiko pasar dan 

risiko operasional secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap 

ROA pada sampel bank penelitian. 

Besarnya pengaruhnya adalah 75,6 persen, 

yang menyimpulkan bahwa perubahan 

yang terjadi pada variabel ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa yang 

merupakan sampel penelitian di pengaruhi 

oleh variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, dan FBIR sedangkan sisanya 

sebesar 24,4 persen yang dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian. Dengan 

demikian hipotesis pertama penelitian 

menyatakan bahwa variabel LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

adalah diterima. 

Variabel LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa risiko likuiditas secara parsial 

memiliki pengaruh yang 

negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

Besarnya pengaruh LDR secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa dari tahun 2011 

sampai dengan 2016 triwulan II sebesar  

0,6 persen dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan LDR secara parsial memiliki 

pengaruh yang positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa ditolak. 

Variabel IPR secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa risiko likuiditas secara parsial 

memiliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. Besarnya 

pengaruh IPR secara parsial terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa dari tahun 2011 sampai dengan 

2016 triwulan II sebesar 10,7 persen 

dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan 

IPR secara parsial memiliki pengaruh yang 

positif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

ditolak. 

Variabel APB secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA. Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa risiko 

kredit secara parsial memiliki pengaruh 

yang positif signifikan terhadap ROA. 

Besarnya pengaruh APB secara parsial 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa dari tahun 2011 

sampai dengan 2016 triwulan II sebesar 

6,8 persen dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa  hipotesis  keempat  

yang menyatakan APB secara parsial  

memiliki   pengaruh   yang   negatif   yang   

signifikan  terhadap  ROA pada 

BankUmum Swasta Nasional Non Devisa 

diterima. 

Variabel NPL secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa risiko kredit secara parsial memiliki 

pengaruh yang positif tidak signifikan 

terhadap ROA. Besarnya pengaruh NPL 
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secara parsial terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa dari 

tahun 2011 sampai dengan 2016 triwulan 

II sebesar 3,1 persen dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima 

yang menyatakan NPL secara parsial 

memiliki pengaruh yang negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

ditolak. 

Variabel IRR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa risiko pasar secara parsial memiliki 

pengaruh yang positif tidak signifikan 

terhadap ROA. Besarnya pengaruh IRR 

secara parsial terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa dari 

tahun 2011 sampai dengan 2016 triwulan 

II sebesar 3,8 persen dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

keenam yang menyatakan IRR secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa ditolak. 

Variabel BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA. Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa risiko 

operasional secara parsial memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap 

ROA. Besarnya pengaruh BOPO secara 

parsial terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa dari tahun 

2011 sampai dengan 2016 triwulan II 

sebesar 62,1 persen dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

keempat yang menyatakan BOPO secara 

parsial memiliki pengaruh yang negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

diterima. 

Variabel  FBIR  secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa risiko operasional secara parsial 

memiliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap ROA. Besarnya 

pengaruh FBIR secara parsial terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa dari tahun 2011 sampai 

dengan 2016 triwulan II sebesar 0,4 persen 

dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keempat yang 

menyatakan FBIR secara parsial memiliki 

pengaruh yang negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa ditolak. 

Diantara ketujuh variabel bebas yang 

memilki pengaruh dominan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa yang menjadi sampel penelitian ini 

adalah BOPO dengan kontribusi sebesar 

62,1 persen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kontribusi variabel bebas lainnya. 

Keterbatasan 

Periode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tahun 2011 sampai dengan 

2016 triwulan II. 

Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas seperti: 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan 

FBIR. 

Subyek  penelitian  ini  hanya  terbatas  

pada  bank umum swasta nasional non 

devisa  yang  masuk  dalam  sampel  

penelitian  ini  yaitu  bank  kesejahteraan 

ekonomi, bank yudha bakti, bank mandiri 

taspen pos. 

 

Saran 

Bagi bank sampel penelitian, khususnya 

yang memiliki BOPO tertinggi yaitu 

Yudha Bakti dengan rata-rata sebesar 

91,36 persen dengan rata-rata tren yang 

cenderung menurun yaitu negatif 0,16 

persen. Diharapkan ditahun berikutnya 

lebih mampu meningkatkan efisiensinya 

dalam hal penurunan atau menekan biaya 

operasional, disamping itu juga mampu 

meningkatkan pendapatan operasional 

dengan maksimal, dengan begitu bank 

akan lebih mampu menekan persentase 

angka BOPO nya. 

Bagi bank sampel penelitian, khususnya 

yang memiliki APB tertinggi yaitu Bank 

Kesejahteraan rakyat dengan rata-rata 
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13,95 persen dengan rata-rata tren yang 

cenderung menurun yaitu negatif 0,03 

persen. Diharapkan untuk menekan jumlah 

kredit bermasalah dengan meningkatkan 

aktiva produktif.  

Bagi bank sampel penelitian, khususnya 

yang memiliki ROA terendah yaitu 

Bank Yudha Bakti dengan rata-rata 0,746 

persen dengan rata-rata tren yang 

cenderung meningkat yaitu positif 0,032 

persen. diharapkan untuk lebih 

meningkatkan laba sebelum pajak. Dengan 

demikian hal ini dapat menyebabkan 

penurunan total asset dan meningkatkan 

laba sebelum pajak sehingga ROA 

meningkat. 
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