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ABSTRACT 

 

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

PDN, BOPO and FBIR has a significant influence either simultaneously or partially.  This 

study used population at the Regional Development Banks. Data used was secondary data 

which is taken from financial report of Regional Development Banks start from first quarter 

periode of 2012 until second quarter periode of 2016. Methods of data collection used the 

method of documentation. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results 

of this story showed that the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO to FBIR for ROA on 

Regional Development Banks together have a significant effect. Partially LDR and IRR has a 

positive effect significant, partially IPR and FBIR have a positive effect but not significant, 

NPL has negative effect significant, APB, PDN and BOPO have positif effect not significant. 

Among the ten independent variables that contribute the most dominant on ROA was IRR of 

13,7 per cent higher when compared with the other independent decision variables. 

 

Keywords : Liquidity Ratio, Asset Quality, Efficiency, Sensitivity, ROA And Regional 

      Development Banks. 

 

PENDAHULUAN 

Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakyat 

banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998). Menurut Kasmir (2012:12) 

Pengertian bank adalah lembaga keuangan 

yang tugas utamanya menghimpunkan 

dana dari masyarakat dan mengedarkannya 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit, serta memberikan pelayanan dalam 

proses pembayaran dan peredaran uang. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

ditandai dengan pertumbuhan industri 

perbankan yang ada dalam negara 

tersebut.Semakin berkembang industri 

perbankannya, maka semakin baik pula 

pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 

 Tujuan bank dalam 

menjalankan operasinya adalah salah 

satunya memperoleh laba atau profit, 

sehingga menyebabkan laba menjadi salah 

satu ukuran kinerja perusahaan yang sering 

digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan.Untuk mengukur 

tingkat kemampuan bank dalam 

memperoleh laba dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Menurut 

Lukman Dendawijaya (2009:118) “Rasio 

profitabilitas  adalah  alat untuk  

menganalisis  atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang 

bersangkutan”.Rasio ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

dan juga memberikan gambaran tentang 

tingkat efektifitas manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasinya. 

 Untuk mengukur rasio 

profitabilitas bank bisa menggunakan 

Return On Asset (ROA). ROA sendiri 

merupakan rasio yang menghitung laba 

sebelum pajak dengan rata – rata total 

asset.Tinggi rendahnya ROA yang dimiliki 

oleh suatu bank akan sangat tergantung 

pada kebijakan atau strategi yang 
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digunakan oleh bank tersebut seperti 

kinerja  likuiditas, kinerja kualitas aktiva, 

kinerja sensitivitas terhadap pasar dan 

kinerja efisiensi.ROA pada sebuah bank 

seharusnya mengalami peningkatan dari 

waktu ke waktu. ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah ada yang mengalami 

penurunan sebagaimana  ditunjukkanpada 

tabel 1.1. 

 Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat 

bahwa rata-rata  ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah selama periode  

tahun 2011 sampai tahun 2016 mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan rata-

rata trend negatif  sebesar 0,35 persen. 

Setelah diteliti lebih dalam lagi 

berdasarkan rata-rata trend ROA dari 27 

Bank Pembangunan Daerah ada 20 bank 

yang mengalami rata – rata penurunan tren 

ROA. Kenyataan ini menunjukan masih 

terdapat masalah pada ROA, sehingga 

perlu melakukan penelitian untuk mencari 

tahu faktor apa yang menjadi penyebab 

penurunan ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah tersebut.Tinggi rendahnya ROA 

suatu bank dapat dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan yang terkait dengan aspek 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas 

dan Efesiensi. 

 

 

Tabel 1 

POSISI RETURN ON ASSET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH  

TAHUN 2011- 2016 TW II 

(Dalam persen) 

 
No Bank 2011 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren 2016 Tren Rata  Rata Tren

1 Bank Aceh 2.41 4.07 1.66 3.49 -0.58 4.23 0.74 2.86 -1.37 3.00 0.14 0.12

2 BP D Bali 3.28 4.98 1.70 4.09 -0.89 4.06 -0.03 3.06 -1.00 3.66 0.60 0.08

3 BP D Bengkulu 3.64 4.17 0.53 4.70 0.53 4.50 -0.20 3.39 -1.11 3.26 -0.13 -0.08

4 Bank DKI 2.61 2.35 -0.26 3.19 0.84 3.12 -0.07 0.78 -2.34 2.33 1.55 -0.06

5 BP D J ambi 3.96 3.36 -0.60 4.06 0.70 3.99 -0.07 2.11 -1.88 2.54 0.43 -0.30

6 BP D J awa Tengah 3.03 2.83 -0.20 3.77 0.94 3.05 -0.72 2.92 -0.13 2.95 0.03 -0.02

7 BP D J abar dan Banten 3.00 3.00 0.00 2.82 -0.18 1.70 -1.12 1.77 0.07 2.62 0.85 -0.08

8 BP D J awa Timur 5.05 3.24 -1.81 3.63 0.39 4.07 0.44 3.25 -0.82 3.18 -0.07 -0.37

9 BP D Kalimantan Timur 4.87 2.27 -2.6 4.02 1.75 -3.32 -7.34 1.84 -1.48 2.35 0.51 -1.83

10 BP D Kalimantan Tengah 4.71 3.79 -0.92 3.67 -0.12 4.03 0.36 4.71 0.68 4.64 -0.07 -0.02

11 BP D Kalimantan Bara t 6.41 3.60 -2.81 4.17 0.57 3.86 -0.31 3.04 -0.82 2.89 -0.15 -0.70

12 BP D Kalimantan Se la tan 4.37 2.83 -1.54 2.58 -0.25 3.75 1.17 2.60 -1.15 3.23 0.63 -0.23

13 BP D Lampung 4.31 3.59 -0.72 2.38 -1.21 3.78 1.40 4.02 0.24 2.98 -1.04 -0.27

14 BP D Maluku 5.33 3.53 -1.80 4.49 0.96 4.65 0.16 3.43 -1.22 3.18 -0.25 -0.43

15 BP D Nus a  Tenggara  Bara t 6.17 6.03 -0.14 5.90 -0.13 4.86 -1.04 4.12 -0.74 3.70 -0.42 -0.49

16 BP D Nus a  Tenggara  Timur 4.47 3.88 -0.59 4.32 0.44 4.43 0.11 3.85 -0.58 3.66 -0.19 -0.16

17 BP D P apua 3.42 2.95 -0.47 3.35 0.40 3.22 -0.03 1.13 -2.09 1.91 0.78 -0.28

18 BP D Riau Kepri 2.22 2.21 -0.01 2.93 0.72 4.03 1.10 1.90 -2.13 2.22 0.32 0

19 BP D Sulawes i Tenggara 7.50 4.74 -2.76 4.63 -0.11 3.88 -0.75 3.27 -0.61 4.24 0.97 -0.65

20 BP D Suls e l dan Sulbar 4.00 4.00 0.00 0.05 -3.95 5.05 5.00 4.67 -0.38 5.65 0.98 0.33

21 BP D Sulawes i Tengah 3.69 1.95 -1.74 2.55 0.60 3.86 1.31 3.20 -0.66 2.97 -0.23 -0.14

22 BP D Sulawes i Utara 2.50 3.03 0.53 4.61 1.58 2.45 -2.16 1.73 -0.72 2.92 1.19 0.08

23 BP D Sumatera  Bara t 1.95 2.75 0.80 2.22 -0.53 1.71 -0.51 1.78 0.07 2.31 0.53 0.07

24 BP D Sums el dan Babel 2.55 2.71 0.16 2.25 -0.46 2.34 0.09 2.23 -0.11 2.13 -0.10 -0.08

25 BP D Sumatera  Utara 4.42 2.41 -2.01 3.94 1.53 3.09 -0.85 2.51 -0.58 2.43 -0.08 -0.40

26 BP D Yo gyakarta 2.83 2.59 -0.24 2.72 0.13 2.91 0.19 2.78 -0.13 2.89 0.11 0.01

27 BP D Banten -3.00 2.00 -1.00 0.21 -1.79 0.74 0.53 -4.04 -4.78 -8.17 -12.21 -3.65

3.70 3.30 -0.60  3.36  0.07  3.26  -0.09  2.55  -0.95  2.65  -0.19  -0.35Rata  – Rata

Sumber : Laporan Keuangan publikasi OJK 

*Per Juni 2016 

 

Likuiditas merupakan 

kemampuan bank dalam menyediakan 

dana yang cukup untuk memenuhi semua 

kewajibannya maupun komitmen yang 

telah dikeluarkan kepada nasabahnya 

setiap saat (Mudrajad Kuncoro dan 

Suhardjono, 2011:255). Likuiditas dapat 

diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan antaralain dengan Loan Deposite 

Ratio(LDR) dan Investing Policy 

Ratio(IPR). 
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 Pengaruh LDR terhadap ROA 

adalah positif, karena apabila LDR 

meningkat, maka ROA akan juga ikut 

meningkat. Peningkatan LDR terjadi 

karena peningkatan jumlah kredit yang 

disalurkan lebih besar dibandingkan 

jumlah peningkatan Dana Pihak Ketiga 

(DPK).Hal ini juga menyebabkan 

peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan biaya 

bunga.Maka akibatnya, laba yang 

diperoleh bank meningkat dan ROA bank 

juga ikut meningkat. 

 Pengaruh IPR terhadap ROA 

adalah positif, karena apabila IPR 

meningkat, maka ROA juga akan 

meningkat. Peningkatan IRRdisebabkan 

oleh peningkatan jumlah investasi dalam 

surat berharga lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan jumlah Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Hal ini menyebabkan 

peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan biaya 

bunga. Maka akibatnya, laba yang 

diperoleh bank meningkat dan ROA bank 

juga ikut meningkat. 

 Kualitas aktiva adalah 

kemampuan dari aktiva yang dimiliki oleh 

bank dalam rupiah dan valuta asing dengan 

maksud untuk memperoleh penghasilan  

sesuai  dengan  fungsinya (Lukman  

Dendawijaya, 2009:61). Semakin tinggi 

penghasilan semakin baik kualitas aktiva 

tersebut.Tingkat kualitas aktiva dapat 

diukur menggunakan rasio Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB), dan rasio 

Non Performing Loan(NPL). 

 Pengaruh NPL terhadap ROA 

adalah negatif, apabila NPL meningkat, 

maka ROA akan menurun. Peningkatan 

NPL terjadi karena peningkatan jumlah 

kredit bermasalah lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan jumlah 

kredit yang diberikan.Hal ini juga 

menyebabkan peningkatan biaya 

pencadangan penghapusan kredit 

bermasalah lebih besar dari peningkatan 

pendapatan bunga.Maka akibatnya, terjadi 

penurunan pendapatan, sehingga laba bank 

menurun dan ROA juga menurun. 

 Pengaruh APB terhadap ROA 

adalah negatif, karena apabila APB 

meningkat, maka ROA akan menurun. 

Peningkatan APB ini disebabkan oleh 

peningkatan jumlah total aktiva produktif 

bermasalah lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan jumlah total aktiva 

produktif. Hal ini juga menyebabkan 

peningkatan biaya pencadangan 

penghapusan aktiva produktif bermasalah 

lebih besar dari peningkatan pendapatan 

bunga.Maka akibatnya, laba yang 

diperoleh bank menurun dan ROA bank 

juga menurun. 

  Senstivitas terhadap pasar 

merupakan kemampuan bank dalam 

mengantisipasi perubahan harga pasar 

yang terdiri dari suku bunga dan nilai tukar 

(Taswan, 2010:566). Untuk mengukur 

tingkat sensitifitas bank terhadap pasar 

bisa menggunakan rasio Interest Rate 

Risk(IRR)dan Posisi Devisa Netto (PDN). 

 Pengaruh IRR terhadap ROA 

adalah bisa positif dan juga bisa negatif. 

Hal tersebut bisa terjadi karena apabila 

IRR meningkat, menunjukkan bahwa  

berarti telah terjadi peningkatan Interest 

Rate Sensitive Asset(IRSA) dengan jumlah 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah penigkatan Interest Rate Sensitiv 

Liabilities(IRSL). Apabila kondisi tingkat 

suku bunga pada saat itu mengalami 

kenaikanmaka peningkatan pendapatan 

bunga lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan biaya bunga yang 

mengakibatkan pendapatan meningkat, 

laba yang diperoleh bank meningkat, dan 

ROA bank juga ikut meningkat.Begitu 

pula sebaliknya, apabila kondisi suku 

bunga pada saat itu mengalami penurunan 

maka penurunan pendapatan bunga lebih 

besar dibandingkan denganpenurunan 

biaya bunga sehingga terjadi penurunan 

pendapatan, sehingga laba bank menurun 

dan ROA juga menurun. 

Rasio PDN merupakan selisih 

bersih antara aktiva dan pasiva valas 

setelah memperhitungkan rekening 

administrativnya.Rasio ini mempunyai 

pengaruh positif maupun negatif terhadap 
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ROA.Hal ini dapat terjadi jika PDN 

meningkat berarti terjadi peningkatan 

jumlah aktiva valas lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah peningkatan 

pasiva valas.Apabila dalam situasi ini 

terjadi kecenderungan nilai tukar valas 

meningkat, maka kenaikan pendapatan 

valas lebih besar dibandingkan kenaikan 

biaya valas.Akibatnya, pendapatan 

meningkat, laba yang diperoleh bank 

meningkat, dan ROA bank juga ikut 

meningkat, dengan demikian pengaruhnya 

positif. Sebaliknya, dalam situasi nilai 

tukar valas cenderung turun, maka 

penurunan pendapatan valas lebih besar 

dibandingkan penurunan biaya valas, 

sehingga terjadi penurunan pendapatan, 

laba bank akan menurun dan ROA juga 

akan menurun, dengan demikian 

pengaruhnya negatif. 

Efisiensi bank adalah  

kemampuan bank untuk mengelola sumber 

daya yang dimiliki secara efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu (Martono, 

2013:87). Efisiensi suatu Bank dapat 

diukur dengan rasio keuangan yang antara 

lain yaitu Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO)dan Fee Base Income 

Ratio (FBIR). 

 Pengaruh BOPO terhadap 

ROA adalah negatif, karena apabila BOPO 

meningkat, maka ROA akan menurun. 

Peningkatan BOPO disebabkan oleh 

jumlah peningkatan biaya operasional 

lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

peningkatan pendapatan operasional. Maka 

akibatnya pendapatan menurun, laba bank  

menurun dan ROA bank juga akan 

menurun. 

 Pengaruh  FBIR  terhadap 

ROA  adalah  positif, karena apabila FBIR 

meningkat, maka ROA juga akan 

meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila 

FBIR mengalami peningkatan berarti 

jumlah peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga lebih besar dari 

pada jumlah peningkatan pendapatan 

operasional.Akibatnya laba yang diperoleh 

bank meningkat dan ROA bank juga ikut 

meningkat. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Penelitian terdahulu dalam, 

penelitian ini menggunakan tiga rujukan 

sebagai bahan dalam penelitian. Penelitian 

yang pertama adalah penelitian Adi 

Fernanda Putra (2013) yang memahas 

mengenai “Pengaruh LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan FACR 

terhadap Return on Asset (ROA) pada 

Bank Pembangunan Daerah”. Teknik 

pengambilannya sampel yang digunakan 

oleh peneliti adalah Purposive Sampling 

dan untuk, menganalisis data dengan 

menggunakan regesi berganda. Dari 

penelitian tersebut dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel  LDR, IPR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR  dan  

FACR  secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA  pada 

BankPembangunan Daerah periode 

2008 sampai dengan triwulan II 

2012. 

2. Variabel IPR dan NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh positif  yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 

2009sampai dengan triwulan IV 

2012. 

3. Variabel FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 2009 

sampai dengan triwulan IV 2012. 

4. Variabel BOPO dan FACR  secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 

2009 pampai dengan triwulan IV 

2012. 

5. Variabel IRR dan PDN secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 

periode  2009sampai dengan 

triwulan IV 2012. 
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6. Diantara kesepuluh variabel  bebas 

yaitu LDR, IPR, APB, NPL, IRR,  

PDN,BOPO,FBIR  dan FACR  yang 

memiliki  pengaruh paling dominan 

terhadap ROA adalah BOPO. 
 

Penelitian yang kedua adalah 

penelitian Anis Nur Ayni (2014) yang 

memahas mengenai “Pengaruh Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efesiensi dan 

Solvabilitas terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah Di Indonesia”. Teknik 

pengambilannya sampel yang digunakan 

oleh peneliti adalah Purposive Sumpling 

dan untuk, menganalisis datadengan  

menggunakan  regesi  berganda. Dari  

penelitian  tersebut dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel LDR, IPR,  LAR,  APB, 

NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, PR, 

dan FACR secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA  pada  

Bank  Pembangunan Daerah di 

Indonesia periode  2009 sampai 

dengan triwulan II 2013. 

2. Variabel LDR, APB, dan 

BOPO  secara  parsial  mempunyai  

pengaruh  positifyang  tidak  

signifikan terhadap ROA pada  Bank 

Pembangunan Daerah  diIndonesia 

periode 2009 sampai dengan 

triwulan II 2013. 

3. Variabel  IPR, LAR,  NPL,  

FBIR,  dan  PR secara  parsial 

mempunyai  pengaruh negatif yang  

tidak  signifikan terhadap ROA pada  

Bank  Pembangunan Daerahdi 

Indonesia periode 2009 sampai 

dengan triwulan II 2013. 

4. Variabel FACR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah  di Indonesia  

periode 2009sampai dengan triwulan 

II 2013. 

5. Diantara variabel bebas LDR, 

IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR, PR, dan FACR yang 

mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap ROA pada Bank 

Pemangunan Daerah di Indonesia 

adalah variabel FACR. 

 

Sedangkan penelitian yang 

ketiga adalah penelitian Mega Ayu Pertiwi 

(2014) yang memahas mengenai 

“Pengaruh LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 

PDN, BOPO, dan FACR terhadap Return 

on Asset (ROA) pada Bank Pembangunan 

Daerah”. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan oleh Mega Ayu Pertiwi adalah 

Purposive Sumpling dan untuk analisis 

datanya menggunakan regesi berganda. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO dan FACR 

secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA  pada Bank Pembangunan 

Daerah tahun 2009 sampai dengan 

triwulan II 2013. 

2. Variabel  NPL, APB, IRR, 

DAN PR  secara parsial mempunyai  

pengaruh negatif  yang  tidak 

signifikan terhadap ROA pada  Bank 

Pembangunan Daerah tahun 2009 

sampai dengan triwulan II tahun 

2013. 

3. Variabel  LDR dan IPR  secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada  

Bank Pembangunan Daerah tahun 

2009sampai dengan triwulan II tahun 

2013. 

4. Variabel  FACR  secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerahtahun 2009  

sampai dengantriwulan II tahun 

2013. 

5. Diantara  kesepuluh  variabel  

beabas  yaitu  LDR, IPR, NPL, APB, 

IRR, PDN, BOPO  dan  FACR  yang  

memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap ROA adalah BOPO. 
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Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank adalah 

suatu gambaran mengenai kondisi 

keuangan suatu bank meliputi posisi 

keuangan serta hasil-hasil yang pernah 

dicapai oleh bank yang bersangkutan, hasil 

– hasil tersebut tercermin dalam laporan 

keuangan.Agar laporan keuangan dapat 

dibaca dengan baik dan mudah dimengerti, 

maka perlu dilakukan analisis terhadap 

kinerja keuangan.Pengukuran kinerja 

keungan bank dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio 

keuangan.Kinerja keuangan bank dapat 

dilihat dengan memperhatikan aspek yang 

meliputi profitabilitas, likuiditas, kualitas 

aktiva, sensitivitas, efisiensi, dan 

solvabilitas. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas bank merupakan kemampuan 

bank untuk mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

bank yang bersangkutan.Pengukuran 

kinerja profitabilitas bank dapat diukur 

dengan rasio sebagai berikut (Kasmir 

2012:327-329) : 

1. Return On Asset (ROA) 
ROA adalah rasio yang biasa 

digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh laba dari 

pengelolaan asset.Semakin besar 

ROA suatu bank semakin besar 

pula laba yang diperoleh bank 

tersebut. Dalam (SEBI 

No.13/30/DPNP-16 Desember 

2011) rumus yang digunakan untuk 

menghitung ROA adalah : 

ROA 

 (1) 

Pada penelitian ini yang diteliti adalah 

ROA. 

 

Likuiditas 

Likuiditas bank merupakan kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya saat ditagih. Likuiditas bank 

dapat diukur menggunakan rasio rasio 

sebagai berikut diantara lain (Kasmir 

2012: 315-319) : 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
LDR adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat 

kemampuan bank untuk mengukur 

jumlah kredit yang diberikan 

dengan jumlah dana masyarakat 

dan modal sendiri yang digunakan. 

Semakin tinggi LDR memberikan 

indikasi semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Dalam (SEBI 

No.13/30/DPNP-16 Desember 

2011) rumus yang digunakan untuk 

menghitung LDR adalah: 

LDR 

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

2. Investing Policiy Ratio (IPR) 

IPR adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibanya kepada deposan 

dengan melikuidasi surat – surat 

berharga yang dimilikinya. Rasio 

ini juga mengukur seberapa besar 

dana bank yang dialokasikan dalam 

bentuk investasi surat berharga. 

Rumus untuk mencari IPR adalah 

sebagai berikut (Kasmir,2012:316) 

: 

IPR  

……………………………. (3) 

 

Pada penelitian ini yang diteliti adalah 

LDR dan IPR. 

 

Kualitas Aktiva 

Kualitas Aktiva adalah kemampuan dari 

aktiva-aktiva yang dimiliki oleh bank baik 

dalam rupiah maupun valuta asing dengan 

maksud untuk memperoleh penghasilan 

sesuai dengan fungsinya (Lukman 

Dendawijaya (2009:61). Dalam (SEBI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 

2011) kualitas aktiva dapat diukur dengan 

menggunakan rasio berikut: 
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1. Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 
APB adalah untuk mengukur aktiva 

produktif bank yang bermasalah 

yang menurunkan tingkat 

pendapatan dan pengaruh terhadap 

kinerja dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan, macet yang 

dihitung secara gross.Hal ini sangat 

berpengaruh apabila semakin baik 

kualitas aktiva produktif suatu bank 

maka semakin kecil kredit 

bermasalah pada bank tersebut. 

Dalam (SEBI No13/30/DPNP 

tanggal 16 Desember 2011)rumus 

yang digunakan untuk menghitung 

APB adalah : 

APB

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

 

 

2. Non Performing Loan (NPL) 

NPL adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah 

yang diberikan oleh bank kepada 

pihak ketiga, rasio ini 

mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi rasio NPL menunjukkan 

semakin buruk kualitas 

kreditnya.Kredit bermasalah adalah 

kredit dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan, dan macet.  

Danrumus yang digunakan untuk 

menghitung NPL adalah: 

NPL

....

............................................(5) 

Pada penelitian ini , rasio yang digunakan 

adalah NPL dan APB 

 

Sensitivitas 

Senstivitas terhadap pasar merupakan 

kemampuan bank dalam mengantisipasi 

perubahan harga pasar yang terdiri dari 

suku bunga dan nilai tukar (Taswan, 

2010:566).Kemampuan bank dalam 

menghadapi keadaan pasar (nilai tukar) 

sangat berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas suatu bank. Sensitivitas 

terhadap pasar dapat diukur dengan 

menggunakan rasio rasio dibawah ini 

antara lain: 

1. Interest Rate Risk (IRR) 

IRR merupakan timbulnya risiko 

akibat perubahan tingkat suku 

bunga yang berpengaruh buruk 

terhadap pendapatan  yang 

diterima oleh  Bank  atau 

pengeluaran yang dikeluarkan 

oleh  Bank (SEBI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 

Desember 2011). Jika suku bunga 

cenderung naik maka terjadi 

peningkatan pendapatan bunga 

lebih besar dibanding peningkatan 

biaya bunga.IRR dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

IRR ............... (6) 

Keterangan: 

a. Komponen yang termasuk 

dalam IRSA (Interest Rate 

Sensitive Assets) adalah 

Sertivikat Bank Indonesia, 

Giro pada bank lain, 

Penempatan pada bank lain, 

Surat berharga, Kredit yang 

diberikan, Penyertaan. 

b. Komponen yang termasuk 

dalam IRSL (Interest Rate 

Sensitive Liabilities) adalah 

Giro, Tabungan, Deposito, 

Setifikat Deposito, Simpanan 

dari bank lain, Pinjaman yang 

diterima. 

 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Menurut Taswan (2010:168) PDN 

adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

sensitivitas bank terhadap 

perubahan nilai tukar, dapat 

didefinisikan sebagai angka yang 
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merupakan penjumlahan dari nilai 

absolut untuk jumlah dari selisih 

bersih aktiva dan passiva dalam 

neraca untuk setiap valuta asing 

ditambah selisih bersih tagihan 

dan kewajiban baik yang 

merupakan komponen maupun 

kontijensi dalam rekening 

administratif untuk setiap valuta 

asing yang semuanya dinyatakan 

dalam rupiah. Ukuran yang 

berlaku untuk bank bank yang 

melakukan transaksi valas atau 

bank devisa. Dalam (SEBI No 

13/30/DPNP tanggal 16 

Desember 2011) rumus yang 

digunakan untuk menghitung 

PDN adalah : 

PDN 

..............................................(7) 

Jenis Posisi Devisa Netto (PDN) 

yang dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Posisi Long = aktiva > pasiva 

valas 

2. Posisi Short = aktiva valas < 

pasiva valas 

3. Posisi Square (seimbang) = 

aktiva valas = passiva valas 

Pada penelitian ini , rasio yang digunakan 

adalah IRR dan PDN. 

 

Efisiensi Bank 

Efisiensi Bank adalah kemampuan bank 

untuk mengelola sumber daya yang 

dimiliki secara efisien untuk mencapai 

tujuan tertentu.Maka melalui rasio 

keuangan di sini juga dapat diukur secara 

kuantitatif tingkat efisiensi yang telah 

dicapai oleh manajemen bank yang 

bersangkutan. Efisiensi Bank dapat diukur 

dengan beberapa rasio dibawah ini 

(Martono 2013:87-88) : 

1. Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional 

(BOPO) 

BOPO adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam 

mengelola biaya operasional 

untuk mendapatkan pendapatan 

operasional. Rumus yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

BOPO adalah : 

BOPO

..............................................(8) 

2. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen suatu 

bank dalam menghasilkan 

pendapatan operasional selain 

bunga. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung FBIR adalah: 

FBIR

 (9) 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan 

adalah BOPO dan FBIR. 

 

Pengaruh Antara Variabel LDR, IPR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan 

FBIR Terhadap ROA 

1. LDR terhadap ROA 

PengaruhLDR terhadap ROA 

adalah positif.Peningkatan LDR 

terjadi karena peningkatan jumlah 

kredit yang disalurkan lebih besar 

dibandingkan jumlah peningkatan 

Dana Pihak Ketiga (DPK).Hal ini 

juga menyebabkan peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

biaya bunga.Maka akibatnya, laba 

yang diperoleh bank meningkat dan 

ROA bank juga ikut meningkat. 

2. IPR terhadap ROA 

Pengaruh IPR terhadap ROA 

adalah positif. Peningkatan 

IRRterjadi karena peningkatan 

jumlah investasi dalam surat 

berharga lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan jumlah Dana 

Pihak Ketiga (DPK). Hal ini 

menyebabkan peningkatan 
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pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

biaya bunga.Maka akibatnya, laba 

yang diperoleh bank meningkat dan 

ROA bank juga ikut meningkat 

3. NPL terhadap ROA 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

adalah negatif.Peningkatan NPL 

terjadi karena peningkatan jumlah 

kredit bermasalah lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

jumlah kredit yang diberikan.Hal 

ini juga menyebabkan peningkatan 

biaya pencadangan penghapusan 

kredit bermasalah lebih besar dari 

peningkatan pendapatan 

bunga.Maka akibatnya, terjadi 

penurunan pendapatan, sehingga 

laba bank menurun dan ROA juga 

menurun. 

4. APB terhadap ROA 

Pengaruh APB terhadap ROA 

adalah negatif. Peningkatan APB 

ini disebabkan oleh peningkatan 

jumlah total aktiva produktif 

bermasalah lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

jumlah total aktiva produktif. Hal 

ini juga menyebabkan peningkatan 

biaya pencadangan penghapusan 

aktiva produktif bermasalah lebih 

besar dari peningkatan pendapatan 

bunga.Maka akibatnya, laba yang 

diperoleh bank menurun dan ROA 

bank juga menurun. 

5. IRR terhadap ROA 

Pengaruh IRR terhadap ROA 

adalah positif negatif. Hal tersebut 

bisa terjadi karena apabila IRR 

meningkat, menunjukkan bahwa  

berarti telah terjadi peningkatan 

Interest Rate Sensitive Asset(IRSA) 

dengan jumlah yang lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah 

penigkatan Interest Rate Sensitiv 

Liabilities(IRSL). Apabila kondisi 

tingkat suku bunga pada saat itu 

mengalami kenaikanmaka 

peningkatan pendapatan bunga 

lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan biaya bunga yang 

mengakibatkan pendapatan 

meningkat, laba yang diperoleh 

bank meningkat, dan ROA bank 

juga ikut meningkat.Begitu pula 

sebaliknya, apabila kondisi suku 

bunga pada saat itu mengalami 

penurunan maka penurunan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan denganpenurunan 

biaya bunga sehingga terjadi 

penurunan pendapatan, sehingga 

laba bank menurun dan ROA juga 

menurun. 

6. PDN terhadap ROA 

PDN  memilikipengaruh  positif  

dan  negatif  terhadap  ROA. Hal 

ini dapat terjadi jika PDN 

meningkat berarti terjadi 

peningkatan jumlah aktiva valas 

lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah peningkatan pasiva 

valas.Apabila dalam situasi ini 

terjadi kecenderungan nilai tukar 

valas meningkat, maka kenaikan 

pendapatan valas lebih besar 

dibandingkan kenaikan biaya 

valas.Akibatnya, pendapatan 

meningkat, laba yang diperoleh 

bank meningkat, dan ROA bank 

juga ikut meningkat, dengan 

demikian pengaruhnya positif. 

Sebaliknya, dalam situasi nilai 

tukar valas cenderung turun, maka 

penurunan pendapatan valas lebih 

besar dibandingkan penurunan 

biaya valas, sehingga terjadi 

penurunan pendapatan, laba bank 

akan menurun dan ROA juga akan 

menurun, dengan demikian 

pengaruhnya negatif. 

7. BOPO trhadap ROA 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah negatif.Peningkatan BOPO 

disebabkan oleh jumlah 

peningkatan biaya operasional 

lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah peningkatan pendapatan 

operasional. Maka akibatnya 

pendapatan menurun, laba bank  
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menurun dan ROA bank juga akan 

menurun. 

8. FBIR terhadap ROA 

Pengaruh  FBIR  terhadap ROA  

adalah  positif. Hal ini dapat terjadi 

apabila FBIR mengalami 

peningkatan berarti jumlah 

peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga lebih 

besar dari pada jumlah peningkatan 

pendapatan operasional.Akibatnya 

laba yang diperoleh bank 

meningkat dan ROA bank juga ikut 

meningkat. 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan hasil 

penelitian terdahulu yang sudah 

dikemukakan diatas, maka hipotesis yang 

akan dibuktikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1 : LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR secara bersama –

samamempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return on asset 

(ROA) pada Bank Pembangunan 

Daerah 

H2: LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H3 : IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H4 : NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H5 : APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembagunan Daerah. 

H6 : IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H7 : PDN secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H8 : BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

H9 : FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah.

 

Gambar 1 
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METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

 Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah bank umum. Populasi yang diteliti 

adalah Bank Pembangunan Daerah di 

Indonesia, dimana per Juni 2016 jumlah 

Bank Pembangunan Daerah adalah 27 

bank. Penentuan sampelnya menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive 

Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan kriteria tertentu sesuai tujuan 

penelitian (Juliansyah Noor, 2011:155). 

Kriteria penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah Bank Pembangunan 

Daerah yang memiliki total asset diatas 38 

triliyun rupiah sampai 60triliyun Rupiah 

per tahun 2016 triwulan II. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka terpilih tiga Bank 

seperti yang terlihat pada tabel 2.

Tabel 2 

SAMPEL BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

PER TAHUN 2016 TW II 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

NO BANK TOTAL ASSET 

1 Bank DKI 38.839.846 

2 BPD Jawa Tengah 50.519.076 

3 BPD Jawa Timur  48.061.199 

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi OJK 

 

Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan periode tahun 2011 

triwulan I - 2016 triwulan II dari Bank 

Pembangunan Daerah yang di 

publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) lewat situ resminya yaitu 

http://www.ojk.go.id. 

 Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan laporan keuangan, 

mengambil data-data yang dibutuhkan, 

mengeloladata, dan menganalisis data. 

 

Teknik Analisis Data 

Menurut (Imam Ghozali,2011:7), analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif dan analisis 

statistik. Analisis deskriptif digunakan 

untuk mendiskripsikan hasil penelitian ini 

khususnya tentang variabel-variabel 

penelitian.Analisis statistik digunakan 

umtuk membuktikan hipotesis 

penelitian.Teknik nalisis yang digunakan 

adalah analisis regresi linier 

berganda.Analisis ini digunakan untuk 

memperkirakan nilai dari variabel 

tergantung dari nilai variabel bebas yang 

sudah diketahui. Pengertian regresi linear 

berganda adalah metode statistik untuk 

menguji hubungan antara  lebih dari satu 

variabel bebas dengan satu variabel  

terikat. Langkah-langkah analisis regresi 

linier berganda sebagai berikut : 

1. Merumuskan Persamaan Regresi 

Berganda 

 Persamaan Regresi yang 

diharapkan terbentuk dalam penelitian 

ini adalah  sebagai berikut : 

Y = α + β1LDR + β2 IPR + β3NPL + 

β4APB + β5IRR + β6PDN + β7BOPO 

+ β8FBIR + ei 

Keterangan : 

Y  = ROA  

α  = konstanta 

β1- β8 = koefisien regresi 

LDR = koefisien regresi LDR  

IPR = koefisien regresi IPR 

NPL = koefisien regresi NPL 

APB = koefisien regresi APB 

IRR = koefisien regresi IRR 
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PDN = koefisien regresi PDN 

BOPO = koefisien regresi BOPO 

FBIR = koefisien regresi FBIR 

ei = variabel pengganggu diluar 

model 

2. Uji F (Uji Serempak) 

Menurut (Imam 

Ghozali,2011:98). Analisis uji F 

digunakan melihat signifikan tidaknya 

pengaruh variabel-variabel bebas LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan 

FBIR secara bersama-sama terhadap 

variabel tergantung ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah tahun 2011 

triwulan I – 2016 triwulan II.  
3. Uji T (Uji Parsial) 

Menurut  (Imam Ghozali, 

2011:98)  Uji T ini digunakan untuk 

menguji tingakat signifikan positif atau 

negatif mengenai pengaruh variabel 

bebas (X) secaraindividual atau secara 

parsial terhadap variabel tergantung 

(Y). 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis data yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai F Hitung 

yang diperoleh sebesar 6,092 ,Fhitung 

(6,092) > Ftabel (8,57). Artinya variabel 

LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO 

dan FBIR  secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap skor 

ROA. Dengan kata lain rasio likuiditas, 

kualitas aktiva, sensitifitas, dan efisiensi 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap skor ROA. Koefisien determinasi 

simultan adalah sebesar 0,461 artinya 

perubahan yang terjadi pada ROA sebesar 

46,1 persen disebabkan oleh variabel bebas 

secara bersama-sama.

 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Penelitian Koefisien Regresi Thitung Ttabel r r² 

X1 = LDR 0,028 1,984 1,672 0,254 0,065 
X2 = IPR -0,036 -1,840 1,672 -0,237 0,056 
X3 = NPL -0,220 -2,422 -1,672 -0,305 0,093 
X4 = APB 0,131 1,048 -1,672 0,138 0,019 
X5 = IRR 0,036 3,009 ±2,001 0,370 0,137 
X6 = PDN 0,042 1,464 ±2,001 0,19 0,036 
X7 = BOPO 0,009 0,87 -1,672 0,114 0,013 
X8 = FBIR -0,008 -0,81 1,672 -0,107 0,011 

R Square = 0,461 Sig F = 0,000
b
 

Konstanta = -3,588 F hitung = 6,092 

 

Pengaruh LDR terhadap ROA 

Secara teori pengaruh LDR 

terhadap ROA adalah positif. Berdasarkan 

hasil analisis linier berganda menunjukkan 

variabel LDR memilki koefisien regresi 

positif sebesar 0,028, sehingga penelitian 

ini sesuai dengan teori. Kesesuaian hasil 

penelitian disebabkan karena apabila LDR 

mengalami peningkatan yang berarti telah 

terjadi peningkatan kredit yang di salurkan 

lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan DPK yang menyebabkan 

peningkatan pendapatan yang lebih besar 

daripada peningkatan biaya, sehingga laba 

bank akan meningkat, yang  berpengaruh 

juga pada peningkatan ROA bank sampel 

penelitian.  

 

Pengaruh IPR terhadap ROA 

Berdasarkan teori, pengaruh 

IPR terhadap ROA adalah 

positif.Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi negatif sebesar 0,036 sehingga 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian penelitian ini 
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dengan teori disebabkan karena secara 

toritis apabila IPR mengalami penurunan, 

berarti telah terjadi peningkatan surat-surat 

berharga dengan persentasi lebih kecil 

dibandingkan dengan persentasi 

peningkatan DPK yang akan menyebabkan 

peningkatan pendapatan yang lebih kecil 

daripada peningkatan biaya, sehingga laba 

bank akan menurun, ROA juga akan 

mengalami penurunan. 

 

Pengaruh NPL tehadap ROA 

Berdasarkan teori, Pengaruh 

NPL terhadap ROA ialah 

negatif.Berdasarkan pada hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukan hasil 

koefisien regresi sebesar negatif sebesar 

0,220 sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. Kesesuaian hasil penelitian 

ini disebabkan karena secara teoritis 

apabila NPL mengalami penurunan berarti 

telah terjadi peningkatan total kredit 

bermasalah dengan persentasi yang lebih 

kecil dibandingkan dengan persentasi 

peningkatan total kredit. Akibatnya terjadi 

peningkatan biaya pencadangan lebih kecil 

dibandingkan peningkatan pendapatan, 

sehingga laba bank meningkat dan ROA 

juga akan mengalami peningkatan. 

 

Pengaruh APB terhadap ROA 

Berdasarkan toeri, pengaruh 

APB terhadap ROA adalah 

negatif.Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi positif sebesar 0,131 sehingga hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian ini 

disebabkan karena apabila APB bank 

sampel penelitian mengalami peningkatan 

berarti telah terjadi peningktan aktiva 

produktif bermasalah dengan persentase 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

persentase peningkatan toatal aktiva 

produktif.Akibatnya terjadi peningkatan 

biaya pencadangan lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

pendapatan. Sehingga laba bank akan 

menurun dan ROA juga akan menurun.  

 

Pengaruh IRR terhadap ROA 

Berdasarkan toeri, pengaruh 

IRR terhadap ROA adalah 

positif/negatif.Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukan hasil 

koefisien regresi positif sebesar negatif 

0,036 sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. Kesesuaian hasil penelitian 

dengan teori dikarenakan secara teoritis 

apabila IRR megalami peningkatan dan 

melihat kecenderungan kenaikan tren suku 

bunga, maka akan terjadi peningkatan pada 

pendapatan bunga dengan persentasi yang 

lebih besar dibandingkan dengan 

persentase peningkatan biaya bunga, 

sehingga laba bank meningkatdan ROA 

juga mengalami peningkatan.  

 

Pengaruh PDN terhadap ROA 

Berdasarkan toeri, pengaruh 

PDN terhadap ROA adalah 

positif/negatif.Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukan hasil 

koefisien regresi positif sebesar 0,042 

sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. Kesesuaian penelitian ini disebabkan 

karena secara teoritis apabila IRR bank 

sampel penelitian mengalami peningkatan 

dan melihat kecendrungan rata-rata nilai 

tukar yang meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan aktiva valas 

dengan persentase yang lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan 

passiva valas, akibatnya terjadi 

peningkatan pendapatan valas dengan 

persentase yang lebih besar dibandingkan 

peningkatan biaya valas, sehingga laba 

bank meningkat dan ROA juga akan 

meningkat. 

 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Berdasarkan toeri, pengaruh 

BOPO terhadap ROA adalah 

negatif.Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi sebesar positif sebesar 0,009 

sehingga hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan teori. Ketidaksesuaian hasil 

penelitian disebabkan karena secara 

teoritis apabila BOPO mengalami 
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peningkatan berarti telah terjadi 

peningkatan baiaya operasional dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan pendapatan 

operasional, akibatnya terjadi peningkatan 

pendapatan dengan persentase lebih kecil 

dibandingkan peningkatan biaya, sehingga 

laba bank akan menurun dan ROA juga 

akan menurun.  

 

Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Berdasarkan teori, pengaruh 

FBIR terhadap ROA adalah 

positif.Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukan hasil koefisien 

regresi negatif sebesar 0,008 sehingga 

hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian penelitian ini 

disebabkan karena secara teoritis jika 

FBIR menurun berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan operasional diluar 

bunga dengan persentase lebih kecil 

dibandingkankan dengan persentase 

peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga laba bank akan menurun yang 

akan berpengaruh pada penurunan ROA 

bank sampel penelitian. 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, 

DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel LDR, IPR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR 

secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah pada periode tahun 

2011 sampai dengan triwulan II tahun 

2016. Besarnya pengaruh LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara 

bersama-sama terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah sebesar 46,1 

persen, yang berarti bahwa 53,9 persen 

perubahan ROA bank-bank sampel 

penelitian dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model yang dihasilkan pada 

penelitian. Dengan demikian, hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa 

variable LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO dan FBIR secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA adalah diterima. 

Variabel LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, dan PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA Bank 

Pembangunan Daerah pada periode tahun 

2011 sampai dengan triwulan II tahun 

2016. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 

dan PDN secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA Bank Pemeritah diterima. Diantara 

variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO dan FBIR yang memiliki pengaruh 

paling dominan adalah variabel IRR 

dengan pengaruh sebesar 13,7 persen 

terhadap ROA Bank Pembangunan 

Daerah. 

Variabel BOPO dan FBIR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

ROA Bank Pembangunan Daerah pada 

periode tahun 2011 sampai dengan 

triwulan II tahun 2016. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan BOPO dan 

FBIR secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA 

Bank Pembangunan Daerah ditolak. 

Penelitian yang dilakukan 

terhadap Bank Pembangunan Daerah 

memiliki beberapa keterbatasan, yakni (1) 

periode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian kali ini mulai tahun 2011 

sampai dengan triwulan II tahun 2016, 

dengan subjek Bank Pembangunan 

Daerah, (2) jumlah variabel yang diteliti 

terbatas, yaitu hanya variabel LDR, IPR, 

NPL, APB, IRR,PDN, BOPO dan FBIR 

dan tidak menggunakan variabel-variabel 

lain yang ada, misalnya : LAR, CKPN, 

FACR, APYD, ROE,NIM dll, serta (3) 

subyek penelitian hanya terbatas pada 

Bank Pembangunan Daerah yaitu  terdiri 

dari Bank DKI, Bank JATENG dan Bank 

JATIM. 

Saran yang dapat diberikan 

dari penelitian ini adalah (1) terkait 

variabel tergantung ROA pada bank 
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sampel penelitian terutama Bank DKI 

yang memiliki rata-rata ROA terendah 

diharapkan di tahun berikutnya untuk 

mampu  meningkatkan tingkat 

profitabilitasnya lebih baik, dengan cara 

meningkatkan laba sebelum pajak, (2) 

kepada bank sampel penelitian yang 

memiliki LDR terendah, namun memiliki 

tren positif yaitu bank DKI, di harapkan 

ditahun berikutnya untuk lebih mampu 

meningkatkan penyaluran kreditnya 

dengan persentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan DPK, dengan begitu 

akam mampu meningkatkan persentase 

LDR pada bank DKI, (3) kepada bank 

sampel penelitian yang memiliki NPL 

tertinggi yaitu bank DKI dengan 

persentase sebesar 4,80 persen dan 

memiliki tren positif, di harapkan ditahun 

berikutnya untuk lebih mampu menekan 

angka kredit bermasalah dengan cara 

menerapkan aturan yang ketat berkaitan 

penyaluran kredit, dengan begitu akam 

mampu menekan persentase NPL, serta (4) 

kepada bank sampel penelitian yang 

memiliki IRR terendah yaitu, namun 

memiliki tren positif yaitu bank JATENG, 

di harapkan ditahun berikutnya untuk lebih 

mampu meningkatkan IRSA dengan 

persentase yang lebih besar dibandingkan 

dengan IRSL dan melihat kecendrungan 

tren nilai tukar yang meningkat, dengan 

begitu akam mampu meningkatkan 

persentase IRR pada bank JATENG. 

Bagi peneliti selanjutnya, (1) 

sebaiknya menambahkan periode 

penelitian yang lebih panjang lebih dari 

lima tahun untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik, (2) sebaiknya jumlah sampel 

penelitian sebanyak mungkin guna 

mendapatkan hasil yang lebih baik, serta 

(3) sebaiknya menambah 

penggunaanvariabel bebas penelitian, yaitu 

variabel-variabel CKPN, FACR, LAR, dan 

APYD. 
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