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ABSTRACT 

 

Financial performance can be measured through several ratios, so this study aimed to 

get empirical evidence about the difference CAR, NPL, APB, BOPO, ROA, LDR, IRR, and 

PDN between the Government Commercial Banks and National Private Banks group listed in 

the Indonesia Stock Exchange. Samples were taken by using purposive sampling, three 

Government Banks and National Private Banks that have the largest total assets per December 

2014 and own capital of more than ten trillion. The data analysis technique used is the 

independent sample t test. The results in this study show that: There are no differences in the 

CAR, NPL, APB and LDR between the Government Banks and National Private Banks listed 

on the Indonesia Stock Exchange; while the ratio of BOPO and ROA between the 

Government Banks and National Private Banks listed on Indonesia Stock Exchange "proven 

or accepted. 

 

Keywords: CAR, NPL, APB, LDR, BOPO, IRR, PDN, ROA 

 

Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara berkembang 

sedang melakukan pembangunan di segala 

bidang. Pembangunan tersebut dilakukan 

secara berkesinambungan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.  

Salah satu bidang pembangunan yang 

memiliki peranan penting adalah 

pembangunan di bidang ekonomi 

khususnya di sektor keuangan. Pembiayaan 

dan investasi yang besar sangat dibutuhkan 

dalam pembangunan, sehingga peranan 

dalam lembaga keuangan berfungsi 

sebagai lembaga yang mengumpulkan 

dana dari masyarakat dan digunakan 

kembali untuk masyarakat, sehingga peran 

serta masyarakat dapat ditingkatkan dan 

akhirnya kemandirian bangsa dalam 

pembangunan dapat terwujud. 

Perbankan yang berasaskan demokrasi 

ekonomi dan fungsi utamanya sebagai 

penghimpun dana masyarakat memiliki 

peranan strategis untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional, dalam 

rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan, hasil-hasil, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah 

peningkatan taraf hidup rakyat (UU 

Perbankan No. 10 Tahun 1998). 

Bank memiliki peranan penting dalam 

perekonomian dan berfungsi sebagai 

perantara antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak 

yang memerlukan dana (defisit unit). 

Kegiatan utama usaha perbankan menurut 

Kasmir (2012:13) meliputi tiga kegiatan 

utama, yaitu: menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa 

bank lainnya. 

Bank dapat dikatakan sehat bila dapat 

menjaga keamanan dana masyarakat yang 

disimpan di bank, dapat berkembang 

dengan baik serta mampu memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap 

perkembangan ekonomi sosial. Bank 

Indonesia menilai kesehatan bank-bank 

yang ada di Indonesia, baik bank 

pemerintah maupun bank umum swasta 
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nasional yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dengan cara 

mengawasi kinerja keuangan setiap 

tahunnya. Kegiatan ini mempunyai tujuan 

untuk dapat membantu manajemen bank, 

apakah telah dikelola dengan prinsip 

kehati-hatian dan sistem perbankan yang 

sehat, serta sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia. 

Kinerja perusahaan akan 

mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya karena memuat informasi 

setiap unit usaha yang dapat dicapai 

perusahaan dalam periode tertentu. 

Laporan dari kinerja keuangan perusahaan 

menjadi suatu keharusan untuk dilaporkan 

secara periodik apabila perusahaan tersebut 

telah go public atau terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

Penilaian dan pengukuran kinerja 

terhadap sebuah badan usaha yang telah go 

public sangat penting baik bagi pemilik 

perusahaan, para manajer, investor atau 

calon investor, pemerintah, masyarakat 

bisnis maupun lembaga-lembaga terkait. 

Laporan keuangan mencerminkan 

keberhasilan manajer dalam memimpin 

perusahaan yang mereka kuasai adalah 

pertimbangan bagi para pemilik 

perusahaan ketika mencermati laporan 

keuangan perusahaan bersangkutan. 

Laporan keuangan akan memberikan 

informasi kepada mereka tentang hasil 

yang telah dicapai perusahaan dan 

kemungkinan keuntungan yang dapat 

mereka terima di masa mendatang dan 

perkembangan harga saham yang 

dimilikinya.  

Laporan keuangan juga merupakan 

alat untuk mempertanggung jawabkan 

hasil kerja mereka atas kepercayaan yang 

diberikan oleh pemilik perusahaan kepada 

manajer.Para investor memerlukan laporan 

keuangan perusahaan dimana mereka telah 

menanamkan modalnya. Penelitian 

mengenai kinerja keuangan pada industri 

perbankan yang didasarkan pada rasio 

keuangan pernah dilakukan sebelumnya 

oleh Agustinus Purwoko dan Herry 

Susanto (2008) serta Vivi Putri Maharani 

& Chairil Afandy (2013), melakukan 

penelitian mengenai perbandingan kinerja 

keuangan bank pemerintah dan bank 

swasta. Hasil kedua penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hampir tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan bank pemerintah dan kinerja 

keuangan bank swasta. 

Menurut Zuredah (2010), pengukuran 

kinerja keuangan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting. Kinerja 

keuangan dapat memberikan gambaran 

atas pencapaian kinerja bank secara 

keseluruhan, melalui analisis terhadap 

kinerja keuangan bank maka dapat 

digunakan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan bank dalam menjalankan 

kegiatan operasional bank.Oleh karena itu, 

bank harus memiliki kinerja keuangan 

yang sehat dan efisien untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. 

Rachmawati (2013) menyatakan 

bahwa profitabilitas merupakan indikator 

yang paling tepat untuk mengukur kinerja 

suatu bank. Salah satu rasio profitabilitas 

yang dapat digunakan adalah ROA (Return 

On Assets). Tingkat profitabilitas dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, beberapa 

diantaranya adalah rasio CAMEL.Namun 

demikian kajian yang dilakukan oleh 

Infobank (2007) terkait dengan 

penyusunan peringkat komposit tingkat 

kesehatan bank, membagi kinerja 

keuangan CAMEL terdiri dari aspek 

permodalan, aspek kualitas aktiva 

produktif, aspek manajemen, aspek 

rentabilitas, dan aspek likuiditas. Aspek 

permodalan diukur dengan rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio). Rasio CAR 

adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank, 

disamping memperoleh dan dana dari 

sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-

lain (Dendawijaya, 2009:121). Aspek 

kualitas aktiva produktif yang diproksikan 

dengan rasio RORA.Aspek manajemen 
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yang diproksikan dengan rasio NPM.Net 

Profit Margin menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan 

perusahaan menekan biaya-biaya di 

perusahaan pada periode tertentu.Net Profit 

Margin (NPM) adalah suatu rasio yang 

mengukur keuntungan netto per rupiah 

penjualan (Riyanto, 2013:336). 

Aspek rentabilitas yang diproksikan 

dengan ROA.ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan yang 

dipeoleh dari rata-rata total asset bank 

yang bersangkutan, dalam CAMEL laba 

yang diperhitungkan adalah laba sebelum 

pajak. Dan aspek likuiditas yang 

diproksikan dengan rasio LDR 

menunjukan bahwa bank umum milik 

pemerintah selalu menempati posisi teratas 

dalam daftar peringkat bank umum di 

Indonesia. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

adalah rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank. Apabila pertumbuhan 

jumlah kredit yang diberikan lebih besar 

daripada pertumbuhan jumlah dana yang 

dihimpun maka nilai LDR bank tersebut 

akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio 

tersebut mengindikasikan semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan.  

Demikian juga Rasio Sensitivitas 

merupakan kemampuan bank dalam 

menanggapi keadaan pasar. Rasio ini 

digunakan untuk mencegah kerugian bank 

yang timbul akibat dari pergerakan nilai 

tukar rujukantingkat sensitivitas suatu bank 

dapat diukur dengan menggunkan Interest 

Rate Ratio (IRR) dan Posisi Devisa Netto 

(PDN).Jika IRR lebih besar dari 100% 

yang berarti Interest Rate Sensitive Asset 

(IRSA) lebih besar dari pada Interest Rate 

Sensitive Liabilities (IRSL), maka pada 

saat suku bunga naik, kenaikkan 

pendapatan bunga lebih besar dibanding 

dengan kenaikkan biaya bunga. Akibat 

laba bank akan mengalami kenaikkan 

begitupun ROA. Sebaliknya, jika tingkat 

suku bunga turun maka penurunan 

pendapatan bunga lebih besar dari 

penurunan biaya bunga. Sehingga laba 

bank akan turun dan ROA juga turun. 

Dengan kepemilikan bank yang cukup 

beragam jenisnya baik pemerintah, swasta 

maupun asing, perlu dilihat lebih jauh lagi 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 

masing-masing bank. Apakah terjadi 

perbedaan kinerja untuk bank yang 

dimiliki oleh pemegang saham yang 

berbeda sehingga kita akhirnya dapat 

menarik suatu kesimpulan bahwa 

kepemilikan suatu bank oleh kelompok 

tertentu atau dimiliki oleh jenis pemegang 

saham tertentu akan memiliki kinerja yang 

lebih baik dari kelompok bank lainnya. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang 

telah diuraikan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk: memperoleh 

bukti empiris tentang perbedaan rasio 

CAR, LDR,  NPL, APB, IRR (Interest 

Rate Ratio), PDN (Posisi Devisa Netto), 

BOPO, dan  ROA antara kelompok Bank 

Umum Pemerintah dan Bank Umum 

Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Bank 

Menurut Malayu (2011:2), bank 

adalah badan usaha yang kekayaannya 

terutama dalam bentuk aset keuangan 

(financial aset) serta bermotifkan profit 

dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari 

keuntungan saja. Bank juga pencipta uang 

yang dimaksudkan bahwa bank 

menciptakan uang giral dan mengedarkan 

uang kartal. Kemudian Dendawijaya 

(2009:25) mendefinisikan bank sebagai 

suatu badan usaha yang tugas utamanya 

sebagai lembaga perantara keuangan 

(financial intermediaries), yang 

menyalurkan dana dari pihak yang 

kelebihan dana kepada pihak yang 
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kekurangan dana pada waktu yang 

ditentukan. Definisi bank menurut Kasmir 

(2012) adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan 

giro, tabungan, dan deposito.Kemudian 

bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat 

yang membutuhkannya. 
 

Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sofyan (2013) laporan 

keuangan adalah menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu, sedangkan menurut Martono dan 

Agus (2010) menyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan ikhtisar mengenai 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada 

suatu saat tertetu. Kemudian Sawir (2008) 

mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

media yang dapat dipakai untuk meneliti 

kondisi kesehatan perusahanan sehingga 

menjadi perhatian berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

Laporan keuangan adalah beberapa 

lembar kertas dengan angka-angka yang 

tertulis diatasnya tetapi penting juga untuk 

memikirkan aset-aset nyata yang berada 

dibalik angka tersebut (Birgham dan 

Houston, 2010). Di sisi lain, Irham Fahmi 

(2011) mengatakan laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, 

dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang 

kinerja suatu perusahaan. 
 

Kinerja Keuangan 

Penelitian kinerja perusahaan dapat 

dilakukan dengan berbagai analisis 

tergantung pada tujuan pemakai atau 

penganalisisnya.Para pemakai atau 

penganalisis tersebut berkepentingan 

dengan hasil analisis ini dan masing-

masing pihak menitikberatkan analisisnya 

untuk kepentingan masing-masing.Kinerja 

perusahaan dapat dinilai melalui berbagai 

macam indikator, salah satunya adalah 

laporan keuangan. 

Damayanti dalam Purwanto (2013), 

pengukuran kinerja perusahaan dapat 

dinilai dari dua sudut pandang, yaitu 

sebagai berikut ini. 

a. Sudut pandang finansial, berupa 

pengukuran kinerja perusahaan dari 

aspek-aspek financial perusahaan 

seperti likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas dan lain-lain. 

b. Sudut pandang nonfinansial, berupa 

pengukuran dari aspek-aspek 

nonfinansial seperti kepuasan 

pelanggan dan pengembangan 

perusahaan 

 

Dari aspek-aspek di atas yang 

terpenting adalah pengukuran dilihat dari 

laporan keuangan dan diukur melalui rasio 

keuangan.Secara empiris, rasio keuangan 

terbukti memiliki kemampuan menjelaskan 

maupun memprediksi dengan cukup 

akurat. 

 

Aspek Pengukur Kinerja Perusahaan 

Perbankan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 

tahun 1999 tentang Perbankan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan 

Perusahaan mengatur bahwa bank sebagai 

perusahaan publik juga wajib 

mempublikasikan laporan keuangannya 

pada masyarakat. Dengan terlaksananya 

peraturan tersebut, masyarakat bisa ikut 

menilai kinerja keuangan sebuah bank. 

Menurut Hasibuan (2006:61) modal 

sendiri bank adalah sejumlah uang tunai 

yang telah disetorkan pemilik dan sumber-

sumber lainnya yang berasal dari dalam 

bank itu sendiri.Komponen modal dalam 

perbankan umumnya terdiri dari modal inti 

dan modal pelengkap.  

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Kuncoro dan Suhardjono 

(2011:519) Capital Adequacy Ratio 

merupakan kecukupan modal yang 

menunjukan kemampuan bankdalam 

mempertahankan modal yang 

mencukupi dan kemampuan manajemen 

bank dalam mengidentifikasi, 
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mengukur, mengawasi, dan mengontrol 

risiko-risiko yang timbul yang dapat 

berpengaruh terhadap besarnya modal 

bank. 

Perhitungan CAR sesuai dengan 

standar Bank Indonesia adalah seperti 

yang dikutip oleh Martono (2012:90) 

adalah sebagai berikut: 

 
b. Likuiditas 

Menurut Munawir (2010:31), 

likuiditas adalah menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya 

yang harus segera dipenuhi, atau 

kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih. Analisis likuiditas 

dimaksudkan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan bank mampu 

membayar hutang-hutangnya dan 

membayar kembali kepada deposannya 

serta dapat memenuhi permintaan kredit 

yang diajukanya tanpa terjadi 

penangguhan. 

Rasio LDR merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajiban kepada 

para nasabah yang telah menanamkan 

dananya dengan kredit yang telah 

diberikan kepada para debiturnya. 

Semakin tinggi LDR maka semakin 

rendah kemampuan likuiditasnya 

disebabkan karena jumlah dana yang 

diperlukan untuk membiayai kredit 

menjadi semakin besar (Dendawijaya, 

2009:116). 

LDR dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

c. Kualitas Aktiva Produktif (Assets 

Quality /AQUA) 

Menurut Munawir (2010:36) aktiva 

produktif adalah semua aktiva dalam 

rupiah atau valuta asing yang dimiliki 

oleh bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan sesuai dengan 

fungsinya.Aktiva produktif tidak 

terbatas pada kekayaan bank yang 

berwujud. Kualitas aktiva suatu bank 

ditentukan oleh kemungkinan 

menguangkan kembali kolektibilitas 

aktiva, Semakin kecil kemungkinan 

menguangkan kembali aktiva akan 

semakin rendah kualitas aktiva yang 

bersangkutan.  

Menurut Surat Edaran Bank 

Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 dijelaskan bahwa 

kualitas aktiva produktif dapat diukur 

melalui  tiga rasio yang meliputi, Non 

Performing Loan (NPL), Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB), dan 

Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif terhadap Aktiva Produktif 

(PPAPAP). Akan tetapi, Kualitas 

Aktiva yang digunakan dalam penelitian 

ini hanya NPL dan APB yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Non Performing Loan (NPL) 

 Rasio ini merupakan rasio yang 

merupakan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit 

bermasalah dari keseluruhan kredit 

yang diberikan oleh bank. Semakin 

tinggi rasio NPL maka semakin 

rendah total kredit yang 

bersangkutan karena total kredit 

bermasalah memerlukan penyediaan 

PPAP yang cukup besar sehingga 

biaya menjadi menurun, modal turun, 

dan laba juga menurun.  

 Menurut ketentuan BI yang telah 

ditetapkan, NPL dikatakan baik jika 

nilainya berkisar antara 5% sampai 

dengan 8%. Yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

NPL = Kredit Bermasalah x 100%  

        Total Kredit 

CAR =  
Modal Bank 

ATMR 
x 100% 
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2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

 APB (Aktiva Produktif 

Bermasalah) adalah aktiva produktif 

dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan dan macet. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan bank 

dalam mengelola total aktiva 

produktifnya. Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin besar jumlah 

aktiva produktif bank yang 

bermasalah sehingga menurunkan 

tingkat pendapatan bank dan 

berpengaruh pada kinerja bank. 

Menurut ketentuan yang ditetapkan 

oleh BI, APB dikatakan baik jika 

nilainya berkisar antara 5% sampai 

dengan 8%. Sehingga dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

APB = Aktiva Produktif Bermasalah x 100%   

Total Aktiva Produktif  
 Komponen Total Aktiva Produktif 

meliputi penempatan pada bank lain, 

surat-surat berharga pada pihak 

ketiga, kredit kepada pihak ketiga, 

penyertaan pada pihak ketiga, 

Tagihan lain kepada pihak ketiga, 

komitmen dan kontijensi kepada 

pihak ketiga. 

 

d. Sensitivitas Terhadap Pasar  

Menurut Masyud Ali (2006 : 130) 

Risiko pasar adalah risiko terkait pada 

terjadinya ketidakpastian atas earning 

suatu financial institution atau bank 

dalam trading portfolionya sebagai 

akibat dari terjadinya perubahan market 

conditions. Dapat dsimpulkan bahwa 

risiko-risiko seperti Interest Rate Risk 

dan Foreign Exchange Risk dapat 

member pengaruh pada market 

risk.Rasio umum yang digunakan dalam 

melakukan analisis rasio sensitivitas 

terhadap pasar adalah sebagai berikut: 

1. Interest Rate Risk (IRR) 

 IRR adalah risiko tingkat suku 

bunga dimana terjadinya risiko 

tersebut karena potensi kerugian bagi 

bank sebagai akibat dari perubahan 

yang member pengaruh buruk dari 

tingkat suku bunga bank (Interest 

Rate), yang pada gilirannya akan 

menurunkan nilai pasar, dan pada 

saat yang sama, bank membutuhkan 

likuiditas.  

 Rasio IRR dapat dirumuskan sebagi 

berikut : 

IRR =  X 100%. 
 

 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

 PDN adalah rasio yang digunakan 

untuk menjaga keseimbangan posisi 

antara sumber dana valas dan 

penggunaan valas untuk membatasi 

transaksi spekulasi valas yang 

dilakukan oleh Bank Pemerintah, 

menghindari bank dari pengaruh 

buruk fluktuasi kurs valas. Rumus 

yang dapat digunakan untuk 

mengukur PDN adalah sebagai 

berikut : 

  

PDN= x100% 
 

 

e. Earnings/Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu dan 

umumnya dirumuskan sebagai L/M, 

dimana L adalah jumlah laba yang 

diperoleh dalam periode tertentu dan M 

adalah modal atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut (Riyanto, 2011). Menurut 

Dendawijaya (2009) rentabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur tingkst 

kesehatan bank yang bermanfaat dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan 

profitabilitas bank yang bersangkutan. 

Rentabilitas dapat diukur melalui 

beberapa indikator seperti Return On 

Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE), Net Interest Margin (NIM), dan 

Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO). 

Namun yang digunakan untuk 

mengukur rentabilitas dalam penelitian 

ini hanya BOPO dan ROA. 
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BOPO =    Total Beban Operasional  x 100%   

     Total Pendapatan Operasional 

ROA =  
Net Income 

Total Assets 
x 100% 

1. Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Rasio ini dapat digunakan untuk 

mengukur biaya operasional dan 

biaya non operasional yang 

dikeluarkan bank untuk memperoleh 

keuntungan.Rasio BOPO diukur 

dengan membandingkan biaya 

operasional dibandingkan dengan 

pendapatan operasional.Faktor 

efisiensi operasional diukur dengan 

menggunakan rasio BOPO, yaitu 

kemampuan Bank dalam 

mempertahankan tingkat 

keuntungannya agar dapat menutupi 

biaya operasionalnya.Semakin 

efisien operasional, maka semakin 

efisien pula dalam penggunaan 

aktiva.untuk menghasilkan 

keuntungan (Dendawijaya, 

2009:120). Sehingga Rasio ini dapat 

dilihat dengan rumus: 

 

 

      

2. Return On Assets (ROA) 

 Semakin besar ROA, maka 

semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari sisi penggunaan 

aset (Dendawijaya, 2009:118). 

Analisis rasio ini diperhitungkan jika 

semakin besar nilai rasionya maka 

menunjukkan bank itu semakin 

produktif karena keberhasilan 

manajemen atas seluruh aktivitasnya 

dalam menghasilkan laba. 

 Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja perusahaan semakin baik, 

karena tingkat kembalian (return) 

semakin besar (Husnan, 2008). 

ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
 

Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) 

antara kelompok Bank Pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) 

antara kelompok Bank Pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio NPL (Non Performing Loan) 

antara kelompok Bank Pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio APB (Aktiva Produkktif 

Bermasalah) antara kelompok Bank 

Pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

5. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio IRR(Interest Rate Ratio) antara 

kelompok Bank Pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

6. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio PDN(Posisi Devisa Netto) antara 

kelompok Bank Pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

7. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio BOPO (Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional) 

antara kelompok Bank Pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

8. Terdapat perbedaan yang signifikan 

rasio ROA (Return On Asset) antara 

kelompok Bank Pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan 

menjelaskan rancangan penelitian yang 

ditinjau dari dua aspek, yaitu menurut 

metode dan menurut sumber data. Berikut 

ini adalah aspek yang digunakan sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian menurut 

(Kuncoro, 2009) yakni:  

1. Penelitian berdasarkan metode 

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini 

merupakan penelitian studi kausalitas 

karena selain mengukur kekuatan 

hubungan antara variabel dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

2.  Penelitian menurut sumber data 

Ditinjau dari sumber datanya, 

penelitian ini merupakan jenis 

penelitian data sekunder.Data 

sekunder merupakan data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data.Jadi, 

penelitian ini termasuk jenis penelitian 

yang bersumber data sekunder karena 

data yang dianalisa merupakan data 

yang bersumber dari laporan keuangan 

publikasi Bank Indonesia pada Bank 

Umum Nasional mulai tahun 2011 - 

2015. 

  

 

 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Berdasarkan pada identifikasi variabel 

yang telah disebutkan diatas, maka dapat 

dijelaskan definisi masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian sebagai 

berikut: 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu 

hasil bagi antara capital dengan 

ATMR. Rumus Capital Adequacy 

Ratio sebagai berikut: 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

 
b. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) 

merupakan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit 

bermasalah dari keseluruhan kredit 

yang diberikan oleh bank. Rumus Non 

Performing Loan sebagai berikut: 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

 
c.  Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

menunjukkan kemampuan bank dalam 

mengelola total aktiva produktifnya. 

Rumus Aktiva Produktif Bermasalah 

sebagai berikut: 

 

 

d. Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO)  

Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan kemampuan Bank dalam 

mempertahankan tingkat 

keuntungannya agar dapat menutupi 

biaya operasionalnya. BOPO diukur 

dengan membandingkan biaya 

operasional dibandingkan dengan 

pendapatan operasional. Rumus 

Aktiva Produktif Bermasalah sebagai 

berikut: 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

Capital Adequacy Ratio (CAR) =  x 100% 

Non Performing Loan (NPL) =  x 100% 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) =  x 100% 

BOPO =  x 100% 

Return on Assets (ROA) =  x 100% 

Loan to Deposit Ratio (LDR) =  x 100% 

Interest Rate Risk (IRR) =  x 100% 

PDN =  x 100% 

e. Return On Assets (ROA) 

 Rasio Return On Assets (ROA) 

merupakan hasil bagi antara Net 

Income terhadap Total Assets. 

Semakin tinggi ROA semakin baik. 

Rumus Return On Assets sebagai 

berikut: 

 

 

f. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

merupakan hasil bagi antara kredit 

yang diberikan terhadap dana pihak 

ketiga yang diterima. Semakin tinggi 

LDR semakin baik. Rumus Loan to 

Deposit Ratio sebagai berikut: 

 

 

 

g. Interest Rate Risk (IRR) 

Merupakan perbandingan antara aktiva 

yang mempunyai sensitivitas terhadap 

tingkat suku bunga dengan pasiva 

yang mempunyai sensitivitas terhadap 

tingkat bunga. Rasio Interest Rate Risk 

dihitung dengan formula berikut : 

 

 

 

h. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Merupakan perbandingkan antara 

aktiva valas dan pasiva valas, baik 

neraca maupun off balance sheet. 

Rasio Posisi Devisa Netto dihitung 

dengan formula berikut: 

 

 

 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010:389). 

Populasi dalampenelitian ini adalah 

perusahaan bank umum nasional yang 

terdaftar diBursa Efek Indonesia. 

Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang diteliti dan dianggap bisamewakili 

keseluruhan populasi.Dalam penelitian ini 

dilakukan denganteknik purposive 

sampling dimana peluang dari anggota 

populasi yang dipilih sebagai sampel 

didasarkan pada pertimbangan dan 

keputusan peneliti (Sugiyono, 2010:122).  

Berikut ini akan disampaikan secara 

detail berupa tabel mengenai sampel dari 

populasi Bank Pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public. 

Tabel 1 

Sampel Bank Berdasarkan Kriteria Yang 

Ditetapkan 

No. Bank 

Total Aset 

(Jutaan 

Rupiah) 

Bank Pemerintah 

1 
PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) TBK 
508,595,000 

2 
PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), TBK 
878,426,000 

3 
PT. Bank Mandiri (Persero), 

TBK. 
910,063,409 

Bank Umum Swasta Nasional 

1 Bank Central Asia Tbk 594,373,000 

2 Bank Danamon Indonesia Tbk 188,057,000 

3 Bank CIMB Niaga Tbk 238,849,252 

Sumber: Laporan Keuangan publikasi Bank 

Indonesia 

 

Teknik Analisis Data  

1. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan 

dengan mencari nilai maximum, 

minimum, dan mean dari tiap-tiap 

rasio yang dihasilkan oleh masing-

masing kelompok yang diteliti. 

2. Pengujian Hipotesis 

Teknik yang dilakukan untuk menguji 

hipotesis adalah uji beda. Teknik 

analisis data untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan 

Independen Sample T-Test. Uji t dua 

sampel independen pada prinsipnya 

akan membandingkan rata-rata  dari 

dua grup yang tidak berhubungan satu 

dengan yang lain, dengan tujuan  

apakah kedua grup tersebut 

mempunyai rata-rata yang sama 



 

10 

(Sujarweni, 2008).Hal ini dilakukan 

untuk dapat membedakan apakah dua 

sample yang tidak berhubungan 

memiliki nilai rata – rata yang berbeda 

(Ghozali, 2006). Uji beda dilakukan 

untuk mengetahui rasio keuangan 

model CAMELS meliputi: CAR 

(Capital Adequacy Ratio), ,LDR 

(Loan to Deposit Ratio),NPL (Non 

Performing Loan), APB (Aktiva 

Produkktif Bermasalah), IRR(Interest 

Rate Ratio), PDN(Posisi Devisa 

Netto), BOPO (Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional), 

dan ROA (Return On Assets)yang 

dapat membedakan kinerja Bank 

Pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

Langkah – langkah pengujian 

hipotensis adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pengujian hipotesis 

H0:  Rasio keuangan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), 

,LDR (Loan to Deposit 

Ratio), NPL (Non 

Performing Loan), APB 

(Aktiva Produkktif 

Bermasalah), IRR(Interest 

Rate Ratio), PDN(Posisi 

Devisa Netto), BOPO 

(Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan 

Operasional), dan ROA 

(Return On Assets) tidak 

dapat memiliki perbedaan 

yang signifikan antara 

kelompok Bank Pemerintah 

dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

H1:  Rasio keuangan CAR 

(Capital Adequacy Ratio), 

,LDR (Loan to Deposit 

Ratio), NPL (Non 

Performing Loan), APB 

(Aktiva Produkktif 

Bermasalah), IRR(Interest 

Rate Ratio), PDN(Posisi 

Devisa Netto), BOPO 

(Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan 

Operasional), dan ROA 

(Return On Assets) memiliki 

perbedaan yang signifikan 

antara kelompok Bank 

Pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Menentukan taraf signifikan () = 

5% 

c. Membaca output independent 

sample t-test (signifikan F-hitung) 

untuk menentukan t hitung yang 

akan kita gunakan untuk menjawab 

rumusan masalah, menggunakan 

equal variances assumed atau 

menggunakan equal variances not 

assumed.    

Pengambilan keputusan 

Jika Sig Fhitung> 0,05 maka Ho 

diterima 

Jika Sig Fhitung< 0,05 maka Ho 

ditolak 

Hipotesis (Dugaan) untuk uji sig 

F test dalam kasus ini 

Ho :  Kedua varians populasi 

identik (Equal Variance 

assumed) 

Ha : Kedua varians populasi 

tidak identik (Equal 

Variance not assumed) 

d. Membandingkan apakah F-Hitung 

< F-Tabel, jika ya data dinyatakan 

memiliki varian yang sama (equal 

variance) bila F-Hitung < F-Tabel, 

dan sebaliknya, varian data 

dinyatakan tidak sama (unequal 

variance) bila F-Hitung > F-

Tabel.Bentuk varian kedua 

kelompok data akan berpengaruh 

pada nilai standar error yang 

akhirnya akan membedakan rumus 

pengujiannya.Uji t untuk varian 

yang sama (equal variance) 

menggunakan rumus Polled 

Varians: 
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e. Uji t untuk varian yang berbeda 

(unequal variance) menggunakan 

rumus Separated Varians: 

Pengambilan keputusan 

Ho diterima= H1ditolak  : t hit <  t 

tabel; -thit <-t tabel  

atau P value ≥ 5% 

H0 ditolak = H1 diterima :t hit >  t 

tabel; -thit > -t tabel  

atau P value ≤ 5% 

 

 
Gambar 2 

Daerah penerimaan dan penolakan Ho 

 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

DAN ANALISIS DATA 

Hasil Uji Hipotesa (Uji t) 

Uji beda digunakan untuk mengetahui 

apakah kinerja keuangan bank berdasarkan 

rasio CAR (Capital Adequacy Ratio), Non 

Performing Loan (NPL), Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB), Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), ROA (Return On Assets), LDR 

(Loan to Deposit Ratio), IRR (Interest Rate 

Ratio), dan PDN (Posisi Devisa Netto) 

terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok bank pemerintah dan bank 

umum swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Berikut hasil 

pengujian untuk masing-masing rasio.  

Tabel 2 

Hasil Perhitungan Pengujian Hipotesis 

Pada Bank Pemerintah Dan Bank Umum 

Swasta Nasional Periode 2011 –2015 
Rasio 

Keuangan 
t 

Asymp. 

Sig. 
Keputusan Kesimpulan 

CAR 0.773 0.446 
H0 diterima, 

H1 ditolak 

Tidak Ada 

Perbedaan 

NPL 0.509 0.616 
H0 diterima, 

H1 ditolak 

Tidak Ada 

Perbedaan 

APB 
-

0.392 
0.698 

H0 diterima, 

H1 ditolak 

Tidak Ada 

Perbedaan 

BOPO 
-

2.352 
0.026 

H0 ditolak, H1 

diterima 

Ada 

Perbedaan 

ROA 3.118 0.004 
H0 ditolak, H1 

diterima 

Ada 

Perbedaan 

Rasio 

Keuangan 
t 

Asymp. 

Sig. 
Keputusan Kesimpulan 

LDR 
-

1.820 
0.079 

H0 diterima, 

H1 ditolak 

Tidak Ada 

Perbedaan 

IRR 4.265 0.000 
H0 ditolak, H1 

diterima 

Ada 

Perbedaan 

PDN 5.702 0.000 
H0 ditolak, H1 

diterima 

Ada 

Perbedaan 

Sumber: Lampiran 2, Data diolah 

 

1. Perbedaan CAR (Capital Adequacy 

Ratio) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio) tidak 

memiliki perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = 0.773 

 
Gambar 3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan b1 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung  <  tabel yaitu 0.773 <  

2.0687 maka H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rasio 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

tidak terdapat perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.446. Oleh karena 

probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan rasio CAR 

(Capital Adequacy Ratio) antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perbedaan NPL (Non Performing 

Loan) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio NPL (Non 

Performing Loan) tidak memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio NPL (Non 

Performing Loan) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

  Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = 0.509 

 

 
Gambar 4 

Daerah Penerimaan dan Penolakan b1 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung < t tabel yaitu 0.509 < 

2.04841 maka H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rasio 

NPL (Non Performing Loan)  tidak 

terdapat perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.614. Oleh karena 

probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan rasio NPL (Non 

Performing Loan) antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Perbedaan APB (Aktiva Produktif 

Bermasalah) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio APB 

(Aktiva Produktif Bermasalah) 

tidak memiliki perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio APB 

(Aktiva Produktif Bermasalah) 

memiliki perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = -0.392 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Daerah Penerimaan dan Penolakan 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung < t tabel yaitu – 0.392 

< - 2.04841 maka H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rasio APB (Aktiva Produktif 
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Ho diterima 

Ho  

Ditolak  

 

ttabel  

(2.04841) 

thit  

(3.118)   

Ho  

Ditolak  

0 

Bermasalah)  tidak terdapat 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.698. Oleh karena 

probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan rasio APB (Aktiva 

Produktif Bermasalah) antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Perbedaan Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) tidak 

memiliki perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

 Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima. 

d. t hitung = -2.352 

 
Gambar 6 

Daerah Penerimaan dan Penolakan 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung > t tabel yaitu (-2.352) 

< (-2.04841) maka H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan rasio Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.026. Oleh karena 

probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

ada perbedaan rasio Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Perbedaan ROA (Return On Assets) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio Return On 

Assets (ROA) tidak memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio Return On 

Assets (ROA) memiliki perbedaan 

antara kelompok bank pemerintah 

dengan bank umum swasta nasional 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = 3.118 

 

 

 

 

Gambar 7 

Daerah Penerimaan dan Penolakan  

(Daerah Kritis) 
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e. Kesimpulan 

Karena t hitung > t tabel yaitu 3.118 < 

2.04841 maka H0 ditolak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan rasio Return On Assets 

(ROA) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.004. Oleh karena 

probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

ada perbedaan rasio ROA (Return On 

Assets) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

6. Perbedaan LDR (Loan to Deposit 

Ratio) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio LDR (Loan 

To Deposit Ratio) tidak memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio LDR (Loan 

To Deposit Ratio) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = -1.820 

 

 

 

 

Gambar 8 

Daerah Penerimaan dan Penolakan 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung < t tabel yaitu (– 1.820) 

< (- 2.04841), maka H0 diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan rasio LDR 

(Loan To Deposit Ratio)  antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.079. Oleh karena 

probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

tidak ada perbedaan rasio LDR (Loan 

to Deposit Ratio) antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

7. Perbedaan IRR (Interest Rate Ratio) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio IRR 

(Interest Rate Ratio) tidak memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio IRR 

(Interest Rate Ratio) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = 4.265 

 

 

 

 

 

Gambar 9 

Daerah Penerimaan dan Penolakan 

(Daerah Kritis) 
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e. Kesimpulan 

Karena t hitung < t tabel yaitu 4.265 < 

2.04841 maka H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rasio IRR 

(Interest Rate Ratio)  tidak terdapat 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.000. Oleh karena 

probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

ada perbedaan rasio IRR (Interest Rate 

Ratio) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

8. Perbedaan PDN (Posisi Devisa Netto) 

a. Hipotesis 

  H0 : b1 = 0 artinya rasio PDN 

(Posisi Devisa Netto) tidak 

memiliki perbedaan antara 

kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

  Ha : b1  0 artinya rasio PDN 

(Posisi Devisa Netto) memiliki 

perbedaan antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. t tabel = t/2 dengan df = n - k-1 

  t tabel = t0,05/2 (28) = t0,025 (28) = 

2.04841 

c. Daerah kritis atau daerah penolakan 

  Bila t hitung  t tabel maka H0 ditolak. 

Bila -t tabel < t hitung < t tabel maka H0 

diterima 

d. t hitung = 5.702 

 

 

 

 

 

Gambar 10 

Daerah Penerimaan dan Penolakan 

(Daerah Kritis) 

 

e. Kesimpulan 

Karena t hitung > t tabel yaitu 5.702 > 

2.04841 maka H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan rasio PDN (Posisi 

Devisa Netto) antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui 

Asymp. Sig sebesar 0.000. Oleh karena 

probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

atau H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

ada perbedaan rasio PDN (Posisi 

Devisa Netto) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

Perbedaan CAR (Capital Adequacy 

Ratio) 

Capital Adequacy Ratio menunjukkan 

kemampuan sejauh mana kecukupan 

modal bank yang digunakan untuk 

menutupi kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian dari kredit yang telah disalurkan 

kepada masyarakat. Rasio kinerja bank ini 

untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan. 

Kinerja keuangan bank berdasarkan rasio 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai CAR (Capital 

Adequacy Ratio) yang sama. Hal ini telah 

terbukti dari hasil pengujian bahwa nilai 

probabilitas perbedaan CAR (Capital 

Adequacy Ratio) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional lebih dari 0.05. Dengan demikian 

hipotesis penelitian yang berbunyi 

“Terdapat perbedaan rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio) antara kelompok Bank 

pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” tidak terbukti atau ditolak.  
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Hasil Penelitian ini senada dengan hasil 

penelitian Agustinus Purwoko dan Herry 

Sussanto (2008) dimana tidak ada 

perbedaan signifikan antara bank 

pemerintah dengan bank swasta untuk 

rasio kecukupan modal. 

 

Perbedaan NPL (Non Performing Loan) 

Non Performing Loan (NPL) 

mengukur kemampuan bank dalam 

berusaha mengoptimalkan penanaman 

aktiva yang dimiliki untuk memperoleh 

laba. Semakin tinggi NPL berarti semakin 

baik. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

rasio Non Performing Loan (NPL) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai Non 

Performing Loan (NPL) yang sama. Hal 

ini telah terbukti dari hasil pengujian 

bahwa nilai probabilitas perbedaan Non 

Performing Loan (NPL) antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional lebih dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Terdapat perbedaan rasio NPL 

(Non Performing Loan) antara kelompok 

Bank pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” tidak terbukti atau ditolak.  

Hasil Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian Vivi Putri Maharani & 

Chairil Afandy (2013) dimana tidak ada 

perbedaan signifikan antara bank 

pemerintah dengan bank swasta untuk 

rasio NPL. 

 

Perbedaan APB (Aktiva Produkktif 

Bermasalah) 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

menunjukkan kemampuan bank dalam 

mengelola total aktiva produktifnya. 

Kinerja keuangan bank berdasarkan rasio 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB) yang sama. 

Hal ini telah terbukti dari hasil pengujian 

bahwa nilai probabilitas perbedaan Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB) antara 

kelompok bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional lebih dari 0.05. 

Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Terdapat perbedaan rasio APB 

(Aktiva Produktif Bermasalah) antara 

kelompok Bank pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” tidak terbukti atau 

ditolak.  

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

kelompok bank pemerintah hampir 

mendekati Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) kelompok bank umum swasta 

nasional. Tidak adanya perbedaan tersebut 

dapat diketahui dari rata-rata nilai Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB) untuk 

kelompok bank pemerintah dengan rata-

rata nilai Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) untuk kelompok bank umum swasta 

nasional memiliki perbedaan atau selisih 

yang sangat kecil, yaitu sebesar -0.11180.  

 

Perbedaan BOPO (Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional) 

Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan kemampuan Bank dalam 

mempertahankan tingkat keuntungannya 

agar dapat menutupi biaya operasionalnya. 

Kinerja keuangan bank berdasarkan rasio 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) menunjukkan bahwa 

antara kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional mempunyai 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) yang berbeda. Hal ini 

telah terbukti dari hasil pengujian bahwa 

nilai probabilitas perbedaan Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional kurang dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Terdapat perbedaan rasio BOPO 

(Beban Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional) antara kelompok Bank 

pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” terbukti atau diterima.  
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Adanya perbedaan tersebut dapat 

diketahui dari rata-rata nilai Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) untuk kelompok bank 

pemerintah dengan rata-rata nilai Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) untuk kelompok bank 

umum swasta nasional memiliki perbedaan 

atau selisih yang cukup besar, yaitu sebesar 

– 7.31000. Dari rata-rata BOPO, terlihat 

bahwa bank pemerintah sebesar 66.99%, 

Sedangkan bank swasta nasional sebesar 

74.30%.  

 

Perbedaan ROA (Return On Asset) 

Return On Assets (ROA) adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

ROA mengukur efektivitas keseluruhan 

dalam menghasilkan laba melalui aktiva 

yang tersedia; daya untuk menghasilkan 

laba dari modal yang diinvestasikan. ROA 

dihitung dengan menggunakan rumus laba 

bersih setelah pajak dibagi dengan total 

aktiva. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

rasio Return On Assets (ROA) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai Return On 

Assets (ROA) yang berbeda. Hal ini telah 

terbukti dari hasil pengujian bahwa nilai 

probabilitas perbedaan Return On Assets 

(ROA) antara kelompok bank pemerintah 

dengan bank umum swasta nasional kurang 

dari 0.05. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang berbunyi “Terdapat 

perbedaan rasio ROA (Return On Asset) 

antara kelompok Bank pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia” terbukti 

atau diterima.  

Hasil ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang ditunjukkan Vivi Putri 

Maharani & Chairil Afandy (2013) dimana 

kinerja keuangan rasio untuk ROA tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara bank 

pemerintah dan bank swasta. 

 

 

Perbedaan LDR (Loan To Deposit Ratio) 

LDR (Loan To Deposit Ratio) adalah 

rasio yang menggambarkan tingkat 

keuntungan (laba) yang diperoleh bank 

dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima dari kegiatan operasionalnya. 

Rasio LDR merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Kinerja 

keuangan bank berdasarkan rasio LDR 

(Loan To Deposit Ratio) menunjukkan 

bahwa antara kelompok bank pemerintah 

dengan bank umum swasta nasional 

mempunyai LDR (Loan To Deposit Ratio) 

yang sama. Hal ini telah terbukti dari hasil 

pengujian bahwa nilai probabilitas 

perbedaan LDR (Loan To Deposit Ratio) 

antara kelompok bank pemerintah dengan 

bank umum swasta nasional lebih dari 

0.05. Dengan demikian hipotesis penelitian 

yang berbunyi “Terdapat perbedaan rasio 

LDR (Loan To Deposit Ratio) antara 

kelompok Bank pemerintah dan Bank 

Umum Swasta Nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” tidak terbukti atau 

ditolak.  

Hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang ditunjukkan Vivi Putri 

Maharani & Chairil Afandy (2013) dimana 

kinerja keuangan rasio untuk LDR 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara bank pemerintah dan 

bank swasta. 

Perbedaan IRR (Interest Rate Ratio) 

IRR (Interest Rate Ratio) adalah risiko 

tingkat suku bunga dimana terjadinya 

risiko tersebut karena potensi kerugian 

bagi bank sebagai akibat dari perubahan 

yang member pengaruh buruk dari tingkat 

suku bunga bank (Interest Rate), yang pada 

gilirannya akan menurunkan nilai pasar, 

dan pada saat yang sama, bank 

membutuhkan likuiditas. Rasio IRR 

merupakan perbandingan antara aktiva 

yang mempunyai sensitivitas terhadap 

tingkat suku bunga dengan pasiva yang 

mempunyai sensitivitas terhadap tingkat 
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bunga. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

rasio IRR (Interest Rate Ratio) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai IRR (Interest 

Rate Ratio) yang tidak sama. Hal ini telah 

terbukti dari hasil pengujian bahwa nilai 

probabilitas perbedaan IRR (Interest Rate 

Ratio) antara kelompok bank pemerintah 

dengan bank umum swasta nasional kurang 

dari 0.05. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang berbunyi “Terdapat 

perbedaan rasio IRR (Interest Rate Ratio) 

antara kelompok Bank pemerintah dan 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia” terbukti 

atau diterima.  

IRR (Interest Rate Ratio) kelompok 

bank pemerintah lebih tinggi daripada IRR 

(Interest Rate Ratio) kelompok bank 

umum swasta nasional. Adanya perbedaan 

tersebut dapat diketahui dari rata-rata nilai 

IRR (Interest Rate Ratio) untuk kelompok 

bank pemerintah dengan rata-rata nilai IRR 

(Interest Rate Ratio) untuk kelompok bank 

umum swasta nasional memiliki perbedaan 

atau selisih yang cukup besar, yaitu sebesar 

13.42667.  

Perbedaan PDN (Posisi Devisa Netto) 

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah 

rasio yang digunakan untuk menjaga 

keseimbangan posisi antara sumber dana 

valas dan penggunaan valas untuk 

membatasi transaksi spekulasi valas yang 

dilakukan oleh Bank Pemerintah, 

menghindari bank dari pengaruh buruk 

fluktuasi kurs valas. Rasio PDN 

merupakan perbandingkan antara aktiva 

valas dan pasiva valas, baik neraca maupun 

off balance sheet. Kinerja keuangan bank 

berdasarkan rasio Posisi Devisa Netto 

(PDN) menunjukkan bahwa antara 

kelompok bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional mempunyai Posisi 

Devisa Netto (PDN) yang tidak sama. Hal 

ini telah terbukti dari hasil pengujian 

bahwa nilai probabilitas perbedaan Posisi 

Devisa Netto (PDN) antara kelompok bank 

pemerintah dengan bank umum swasta 

nasional kurang dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi “Terdapat perbedaan rasio Posisi 

Devisa Netto (PDN) antara kelompok Bank 

pemerintah dan Bank Umum Swasta 

Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” terbukti atau diterima.  

Hal ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian yang ditunjukkan Vivi Putri 

Maharani & Chairil Afandy (2013) dimana 

kinerja keuangan rasio untuk PDN 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara bank pemerintah dan 

bank swasta. 

Pada kelompok bank pemerintah yang 

mempunyai nilai rasio Capital Adequacy 

Ratio, Return On Assets, dan Loan to 

Deposit Ratio tertinggi dari tahun 2011 

sampai tahun 2014 adalah PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Dari hal tersebut 

berarti PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk mempunyai keuntungan atau 

laba per lembar saham yang lebih tinggi 

dari pada perusahaan lain untuk kelompok 

bank pemerintah. Terkait dengan rasio 

Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, 

dan Loan to Deposit Ratio dapat dijelaskan 

bahwa rata-rata rasio Capital Adequacy 

Ratio, Return On Assets, dan Loan to 

Deposit Ratio pada kelompok bank 

pemerintah dari tahun 2011 sampai tahun 

2014 menunjukkan angka yang konstan, 

tidak ada kecenderungan fluktuasi yang 

begitu tajam.  

Pada kelompok Bank Umum Swasta 

Nasional yang mempunyai nilai rasio 

Return On Assets tertinggi dari tahun 2011 

sampai tahun 2014 adalah PT Bank Central 

Asia Tbk. Dari hal tersebut berarti PT 

Bank Central Asia Tbk mempunyai kinerja 

keuangan yang lebih tinggi dari pada 

perusahaan lain untuk kelompok Bank 

Umum Swasta Nasional. Terkait dengan 

rasio Return On Assets dapat dijelaskan 

bahwa rata-rata rasio Return On Risked 

Asset, Net Profit Margin, dan Return On 

Assets pada kelompok Bank Umum Swasta 

Nasional dari tahun 2011 sampai tahun 

2014 menunjukkan angka yang konstan, 

tidak ada kecenderungan fluktuasi yang 

begitu tajam. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Permodalan yang diukur dengan rasio 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang sama.  

2. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Kualitas Aktiva Produktif yang diukur 

dengan rasio Non Performing Loan 

(NPL) menunjukkan bahwa antara 

kelompok bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional mempunyai Non 

Performing Loan (NPL) yang sama.  

3. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Kualitas Aktiva Produktif yang diukur 

dengan rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) menunjukkan bahwa 

antara kelompok bank pemerintah 

dengan bank umum swasta nasional 

mempunyai Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) yang sama.   

4. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Earnings/Rentabilitas yang diukur 

dengan rasio Beban Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) menunjukkan bahwa antara 

kelompok bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional mempunyai 

Beban Operasional Terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) yang 

berbeda. 

5. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Earnings/Rentabilitas yang diukur 

dengan rasio Return On Assets (ROA) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai Return On 

Assets (ROA) yang berbeda.  

6. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Likuiditas yang diukur dengan rasio 

LDR (Loan To Deposit Ratio) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai LDR (Loan 

To Deposit Ratio) yang sama.  

 

7. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Sensitivitas Terhadap Pasar yang diukur 

dengan rasio IRR (Interest Rate Ratio) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai IRR 

(Interest Rate Ratio) yang berbeda. 

8. Kinerja keuangan bank berdasarkan 

Sensitivitas Terhadap Pasar yang diukur 

dengan rasio PDN (Posisi Devisa Netto) 

menunjukkan bahwa antara kelompok 

bank pemerintah dengan bank umum 

swasta nasional mempunyai PDN 

(Posisi Devisa Netto) yang berbeda.  

 

Keterbatasan penelitian 

1. Sampel yang digunakan adalah Bank 

Pemerintah terdiri dari PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero), Tbk; PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; dan 

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk; 

Sedangkan Bank Umum Swasta 

Nasional terdiri dari Bank Central Asia, 

Tbk; Bank Danamon Indonesia, Tbk; 

dan Bank CIMB Niaga, Tbk;  yang 

memiliki total aset terbesar per 

Desember 2015 

2. Data diperoleh dari metode 

dokumentasi, karena data yang 

dikumpulkan adalah berupa data 

sekunder dalam bentuk laporan 

keuangan bank pemerintah dan bank 

umum nasional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Variabel yang digunakan adalah CAR 

(Capital Adequacy Ratio), NPL (Non 

Performing Loan), APB (Aktiva 

Produkktif Bermasalah), BOPO (Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional), ROA (Return On Assets), 

LDR (Loan to Deposit Ratio), IRR 

(Interest Rate Ratio), dan PDN (Posisi 

Devisa Netto). 
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Saran 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

CAR (Capital Adequacy Ratio), Non 

Performing Loan (NPL), Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB), LDR 

(Loan To Deposit Ratio) tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan antara 

kelompok bank pemerintah dengan bank 

umum swasta nasional. Oleh karena itu 

diharapkan agar dapat meningkatkan 

kinerja keuangan sebuah bank dengan 

terus menjalankan fungsi intermediasi 

bank, yaitu dengan menghimpun dana 

dari pihak ketiga dan menyalurkannya 

kembali dalam bentuk kredit, apabila 

bank kurang menjalankan fungsi 

intermediasinya dengan baik, tidak 

menutup kemungkinan BI akan 

mengambil tindakan untuk 

memfakumkan kegiatan operasional 

bank tersebut. 

2. Dilihat dari masing-masing rasio, Beban 

Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) bank pemerintah 

lebih rendah dibandingkan BOPO bank 

umum swasta nasional. Oleh karena itu 

sebaiknya bank pemerintah lebih 

meningkatkan rasio efisiensinya untuk 

menjaga agar jumlah persentase BOPO 

tidak membengkak, atau tidak lebih dari 

92% sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia. Selain itu, agar nilai BOPO 

dapat dikurangi dari tahun ke tahun, 

maka diharapkan agar bank menetapkan 

atau mempunyai prinsip kehati-hatian 

untuk diterapkan efisiensi perbankan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

penelitian ini menjadi bahan rujukan, 

dan diharapkan untuk mencari refensi 

variabel lainnya seperti ATMR pada 

permodalan, PPAP dan KAP pada 

kualitas aktiva produktif, ROE pada 

rentabilitas, CR (Cash Ratio) pada 

likuiditas, PER (Price Earning Ratio) 

pada sensitivitas, sehingga hasil 

penelitian selanjutnya akan semakin 

baik serta dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan yang baru. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Ali, M. 2006. Manajemen Risiko: Strategi 

Perbankan dan Dunia Usaha. 

Menghadapi Tantangan Globalisasi 

Bisnis. Jakarta  : PT. Raja Grafindo  

Brigham & Houston. 2010. Dasar-dasar 

Manajemen Keuangan. Jakarta: 

Salemba Empat 

Dendawijaya. L. 2009. Manajemen 

Perbankan.Edisi Kedua. Jakarta : 

Ghalia Indonesia 

Fahmi. I. 2011. Analisis Laporan 

Keuangan. Bandung: Alfabeta 

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program 

SPSS. Edisi. Kedua. Yogyakarta. 

Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hasibuan, Malayu, S.P., 2006. 

Manajemen: Dasar, Pengertian, 

dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara 

Herry, S. 2008. Analisis Laporan 

Keuangan, Bumi Aksara, Jakarta 

Husnan, S. 2008. Manajemen Keuangan : 

Teori dan Penerapan Buku 1. Edisi 

4. BPFE. Yogyakarta 

Info Bank.  2007. 200  Bank  di  Asia  

Tenggara  (Bank  –  Bank  di  

Indonesia   Terlalu Boros).  

Vol.XXIX No. 343 Oktober 2007   

Irham, F. 2011. Analisis Laporan 

Keuangan. Lampulo: ALFABETA 

Kasmir. 2012. Analisis Laporan 

Keuangan. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada 

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset 

Untuk Bisnis & Ekonomi. Penerbit. 

Erlangga. Jakarta. 

 



 

21 

Kuncoro, M., & Suharjono, 2011. 

Manajemen Perbankan Teori dan 

Aplikasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: 

BPFE 

Maharani. V., P., & Chairil. A. 2014. 

“Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan  Bank  Pemerintah  dan  

Bank  Swasta  di  Bursa  Efek  

Indonesia (BEI) Periode 2008-

2012”. Management Insight, 9(1): 

16-29 

Malayu, H. 2011. Dasar-dasar Perbankan. 

Jakarta: PT Bumi Aksara 

Martono & Agus. H. 2010. Manajemen 

Keuangan (Edisi 3). Yogyakarta: 

Ekonisia. 

Martono. A.H. 2012. Manajemen 

Keuangan. Edisi 2. Ekonisia. 

Yogyakarta 

Masyhud, A. 2006. Manajemen Resiko. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 

Munawir. S. 2010. Analisa Laporan 

Keuangan. Liberty. Yogyakarta. 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 

tahun 1999 tentang Perbankan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1998 tentang Informasi Keuangan 

Tahunan Perusahaan 

Purwanto. D. 2013. Komunikasi Bisnis. 

Jakarta: Erlangga. 

Purwoko. A.. & Susanto. H. 2008. 

“Perbandingan Kinerja antara Bank 

Pemerintah dan Bank Swasta 

Periode 2001-2006”. Jurnal 

Ekonomi Bisnis. Vol. 23 No. 2. pp. 

122-127 

Rahmawati, HI 2013, „Pengaruh good 

corporate governance (GCG) 

terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan‟. Jurnal 

analisis akuntansi, vol.2, no.1 

Riyanto, B. 2011. Dasar-Dasar 

Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 

keempat. Penerbit : BPFE, 

Yogyakarta. 

Riyanto. Bambang. 2013. Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan. 

Yogyakarta: Penerbit GPFE 

Sawir. A. 2008. Analisis Kinerja 

Keuangan dan Perencanaan 

Keuangan. Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

Sofyan, H., S. 2013, Analisis Kritis Atas 

Laporan Keuangan,. Cetakan 

Kesebelas, Penerbit Rajawali Pers, 

Jakarta. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif & RND. 

Bandung: Alfabeta 

Sujarweni, V., W. 2008. Belajar Mudah 

SPSS untuk Penelitian : Skripsi, 

Tesis, Disertasi & Umum. Global 

Media Informasi. Yogyakarta 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 

2001 

UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 

Maharani, V. P., & A, Chairil. 2014. 

“Analisis Perbandingan Kinerja 

Keuangan Bank Pemerintah dan 

Bank Swasta di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2008-

2012”. Management Insight, 9 (1) : 

16-29 

Zuredah. I., K. 2010. Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Nilai 

Perusahaan Dengan 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Sebagai Variabel 

Pemoderasi. Skripsi Fakultas 

Ekonomi. Universitas 

Pembangunan Nasional. Jakarta. 

 


