
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,  

SENSITIVITAS,EFISIENSI, DAN SOLVABILITAS 

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM 

SWASTA NASIONAL 

NON DEVISA 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Jurusan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

R.GITA YULIANUGERAH DEFI 

2012210671 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2016 



 

PENGARUH  LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA,  

SENSITIVITAS,EFISIENSI, DAN SOLVABILITAS 

TERHADAP ROA PADA BANK UMUM  

SWASTA NASIONAL 

NON DEVISA 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Jurusan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

R.GITA YULIANUGERAH DEFI 

2012210671 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2016 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
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R. GITA YULIANUGERAH DEFI 

2012210671 

Email: gita.defi06@gmail.com 

 

ABSTRACT 

This research is done to analyze whether LDR, IPR, NPL, APB, 

IRR,NIM, BOPO, FBIR and FACR are both simultaneously and partially have 

significant influence toward ROA on Non-Foreign Exchange National Private 

Banks. 

Samples used in this research are Multi Artha Sentosa Bank, Sahabat 

Sampoerna Bank, and Mayora Bank. In this research, secondary data were used, 

while the method used was decumentation method. Data were taken from the 

financial statement published by Non-Foreign Exchange National Private Banks, 

From the fist quarter period of 2010 until second quarter of 2015. Techniqueof 

data analyzing is descriptive analyze and using multiple linier regresion analyze. 

Based on the calculation and result of using SPSS 16.0 for windows 

state that LDR, IPR, NPL, APB, NIM, BOPO, FBIR and FACR have a significant 

influence simultaneously to ROA Non-Foreign Exchange National Private Banks. 

BOPO partially have a significant negative effect on ROA on Non-Foreign 

Exchange National Private Banks. On the other side LDR, IPR, APB, and FACR 

have a positive impact but not significant on ROA on Non-Foreign Exchange 

National Private Banks and NPL, NIM, IRR, and FBIR have a negative impact but 

not significant on ROA on Non-Foreign Exchange National Private Banks. 

 

Keyword : Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, Solvability and Non-

Foreign Exchange National Private Banks

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di dalam Undang – 

Undang Nomer 7 Tahun 1992 

tentang perbankan telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomer 10 

Tahun 1998 disebutkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan jasa bentuk 

– bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Pada bank untuk 

mendapatkan profit dapat di ukur 

menggunakan rasio pengukuran 

profitabilitas salah satunya ROA ( 

Return On Asset ). 

ROA adalah kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan aset yang 

dimiliki. Maka dengan menggunakan 

ROA dapat melihat indikator yang 
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menggambarkan kemampuan bank 

dalam mengendalikan biaya – biaya 

operasional dan non operasional serta 

dapat mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. ROA yang 

dimiliki suatu bank seharusnya 

mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun namun tidak demikian yang 

terjadi pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa seperti yang 

dilihat pada tabel di ketahui bahwa 

perkembangan ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

dimulai dari triwulan I tahun 2010 

sampai triwulan II tahun 2015 rata – 

rata tren adalah positif 0,02. Apabila 

dilihat dari tren masing – masing 

bank, teryata  dari tiga puluh bank 

ada dua puluh Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa yang 

mengalami tren negatif.Bank Amar, 

Bank Bukopin, Bank Bisnis 

International, Bank Centrama 

Nasional, Bank Dinar 

Indonesia,Bank Ina Perdana, Bank 

Jasa Jakarta, Bank Kesejahteraan 

Ekonomi, Bank Mitra Niaga, Bank 

Multi Arta Sentosa, Bank 

Nationalbu, Bank Royal Indonesia, 

Bank Sahabat Sampoerna, Bank 

Mandiri Taspen Pos, Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional, Bank Victoria 

Internasional, Bank Yudha Bhakti, 

Bank Bukopin Syariah, Bank BRI 

Syariah. 

Kenyataan ini  

menunjukkan masih terdapat 

masalah pada ROA Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa 

sehingga perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mencari tahu 

faktor apa penyebab penurunan ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa. Hal ini yang melatar 

belakangi dilakukannya penelitian 

tentang ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa dan 

mengaitkan dengan faktor yang 

mempengaruhinya. 

Secara teoritis besar 

kecilnya ROA yang dimiliki oleh 

suatu bank dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan bank yang meliputi 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi dan 

Solvabilitas. 

 

Landasan Teori 

Dalam sub bab ini 

penelitian ingin menjelaskan teori – 

teori yang berhubungan dengan 

kinerja keuangan bank. Berikut ini 

adalah penjelasan tentang teori – 

teori yang digunakan. 

Profitabilitas 

Menurut Kasmir ( 2012 : 

327- 329 ) 

rentabilitas adalah hasil perolehan 

dari investasi ( penanaman modal ) 

yang dikatakan dengan presentase 

dari besarnya investasi. 

1. Return On Assets ( ROA ) 

ROA menggambarkan perputaran 

aktiva yang diukur dari volume 

penjualan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh keuntungan secara 

keseluruhan. 

Rasio ini dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

ROA=
                   

                     
X100 % 

Rasio Kinerja Keuangan Bank 

  

Kinerja suatu bank itu 

sangat penting untuk untuk 

membentuk kepercayaan masyarakat  
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POSISI RETURN ON ASSET ( ROA ) PADABANK UMUM SWASTA NASIONAL NON 

DEVISATAHUN 2010 – TAHUN 2015 

( Dalam Presentase ) 

 

kepda perusahaan bank 

itu sendiri. 

Likuiditas Bank 

 Menurut Kasmir (2012 : 315-

319 ), Likuiditas bank digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat ditagih. 

1.Loan to Deposit Ratio ( LDR ) 

Rasio ini digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan. Rasio ini 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

LDR=
                     

                        
X100% 

2. Investing Policy Ratio ( IPR) 

 IPR merupakan 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi 

surat – surat berharga yang 

dimilikinya. Rasio ini berperan 

dalam usaha bank untuk menjaga 

likuiditasnya agar tidak berlebihan  

Kualitas Aktiva 

 Menurut Veithzal Rivai 

(2013:473-474), Kualitas Aktiva 

merupakan perbandingan antara 

kredit kurang lancar, kredit 

diragukan, dan kredit macet denga 

total kredit yang diberikan, surat 

berharga, aktiva antar bank dan 

penyertaan. Penilaian kualitas aset 

merupakan penilaian terhadap 

No Nama Bank Tahun Tahun Tahun Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Bank Amar ( semula Bank.Anglomas Internasional Bank)1,2 -0,69 -1,89 -1,36 -0,67 -0,84 0,52 0,27 1,11 0,37 0,10 -0,17

2 Andara -2,13 -5,97 -3,84 -0,33 5,64 -1,94 -1,61 1,91 3,85 -1,14 -3,05 0,20

3 Bank Mayora 1,73 0,35 -1,38 0,58 0,23 0,36 -0,22 0,64 0,28 1,05 0,41 -0,14

4 Artos Indonesia -0,72 0,63 1,35 0,19 -0,44 0,58 0,39 0,27 -0,31 0,32 0,05 0,21

5 Bank Bukopin 1,64 1,87 0,23 1,83 -0,04 1,75 -0,08 1,33 -0,42 1,55 0,22 -0,02

6 Bisnis Internasional 3,00 3,00 0,00 1,83 -1,17 2,36 0,53 2,53 0,17 2,44 -0,09 -0,11

7 Centratama Nasional Bank 1,69 2,16 0,47 1,78 -0,38 0,36 -1,42 0,12 -0,24 0,30 0,18 -0,28

8 Dinar Indonesia 4,5 3,81 -0,69 1,74 -2,07 1,46 -0,28 0,45 -1,01 0,73 0,28 -0,75

9 Fama Internasional 1,65 4,29 2,64 3,23 -1,06 3,08 -0,15 2,50 -0,58 3,56 1,06 0,38

10 Harda Internasional 0,28 1,3 1,02 1,67 0,37 1,01 -0,66 0,98 -0,03 0,81 -0,17 0,11

11 Ina Perdana 1,87 0,32 -1,55 1,22 0,90 0,80 -0,42 1,26 0,46 0,62 -0,64 -0,25

12 Jasa Jakarta 3,38 2,8 -0,58 2,57 -0,23 2,46 -0,11 2,04 -0,42 2,38 0,34 -0,20

13 Kesejahteraan Ekonomi 3,1 2,59 -0,51 2,48 -0,11 2,4 -0,08 -0,06 -2,46 1,11 1,17 -0,40

14 Mitra niaga 0,59 0,32 -0,27 0,52 0,20 0,39 -0,13 0,59 0,20 0,52 -0,07 -0,01

15 Multi Arta Sentosa 2,06 2,21 0,15 2,34 0,13 2,65 0,31 2,00 -0,65 1,29 -0,71 -0,15

16 Nationalnobu 2,00 1,16 -0,84 0,59 -0,57 0,78 0,19 0,43 -0,35 0,3 -0,13 -0,34

17 Prima Master 0,46 0,52 0,06 0,7 0,18 0,92 0,22 0,91 -0,01 0,87 -0,04 0,08

18 Pundi Indonesia -12,9 0,50 13,40 0,98 0,48 1,23 0,25 -1,58 -2,81 -3,39 -1,81 1,90

19 Royal Indonesia 1,25 0,68 -0,57 0,58 -0,10 0,77 0,19 1,27 0,50 0,62 -0,65 -0,13

20 Sahabat Sampoerna 3,00 0 -3,00 0,32 0,32 1,27 0,95 1,25 -0,02 1,38 0,13 -0,32

21 Bank Mandiri Taspen Pos (semula harapan bali) 3,37 2,11 -1,26 2,01 -0,10 2,28 0,27 2,39 0,11 1,84 -0,55 -0,31

22 Tabungan Pesiunan Nasional 3,99 4,38 0,39 4,71 0,33 4,54 -0,17 3,56 -0,98 3,29 -0,27 -0,14

23 Victoria Internasional 1,71 2,65 0,94 0,02 -2,63 1,97 1,95 0,8 -1,17 0,97 0,17 -0,15

24 Yudha Bhakti 1,7 1,3 -0,40 1,11 -0,19 0,78 -0,33 0,69 -0,09 1,13 0,44 -0,114

25 Bank Bukopin Syariah 0,65 0,52 -0,13 0,55 0,03 0,69 0,14 0,27 -0,42 0,24 -0,03 -0,08

26 Bank Jabar Banten Syariah 0 1,23 1,23 0,67 -0,56 0,91 0,24 0,72 -0,19 0,03 -0,69 0,01

27 Bank BCA Syariah 0 0,9 0,90 0,84 -0,06 1,01 0,17 0,76 -0,25 4,05 3,29 0,81

28 Bank BRI Syariah 1,12 0,2 -0,92 1,19 0,99 1,15 -0,04 0,08 -1,07 0,38 0,30 -0,15

29 Bank Panin Syariah -4,14 1,75 5,89 3,29 1,54 1,03 -2,26 1,99 0,96 1,22 -0,77 1,072

30 Bank Victoria Syariah 0 6,93 6,93 1,43 -5,50 0,50 -0,93 -1,87 -2,37 0,68 2,55 0,136

Jumlah 26,05 43,82 17,77 39,28 -4,54 36,71 -2,57 28,5 -8,21 29,52 1,02 0,69

Rata - rata 0,87 1,46 0,59 1,31 -0,15 1,22 -0,09 0,95 -0,27 0,525 -0,43 0,02

Tren
Tahun

Tren Tren Tren Tren Rata Tren
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kondisi aset bank dan kecukupan 

manajemen resiko kredit. 

1. Non Performing Loan ( NPL ) 

 NPL merupakan 

kredit bermasalah dengan kualitas 

kredit kurang lancar ,kredit 

diragukan, kredit macet dibanding 

dengan total kredit. Semakin tinggi 

NPL maka menunjukkan semakin 

buruk kualitas kreditnya. Rasio ini 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

NPL = 
                 

            
X 100% 

2. Aktiva Produktif Bermasalah ( 

APB ) 

 APB merupakan rasio 

yang mengukur seberapa besar aktiva 

produktif bermasalah terhadap total 

aktiva produktif (kredit kurang lancar 

,kredit diragukan, dan macet). 

Semakin besar rasio APB maka 

semakin buruk kualitas aktiva 

produktif, sebaliknya jika semakin 

kecil rasio APB  maka semakin baik 

kualitas produktif pada bank. Rasio 

ini dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

APB=
                           

                      
X 100% 

Efisiensi 

 Efisiensi bank adalah 

kemampuan bank untuk melakukan 

kegiatan operasional dengan 

mengendalikan biaya dan 

menggunakan pendapatan secara 

efisien. 

1. Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan ( BOPO ) 
BOPO merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional. 

Beban operasional umumnya terdiri 

dari biaya bunga (beban bunga yang 

dibayarkan oleh pihak bank kepada 

nasabah yang menyimpan uangnya di 

bank. Sedangkan pendapatan 

operasionalnya bank umumnya 

terdiri dari pendapatan bunga 

diperoleh dari pembayaran angsuran 

kredit dari masyarakat. Rasio ini 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

BOPO = 
                       

                             
X 

100% 

2. Fee Base Income Ratio ( FBIR ) 

Menurut Veithzal Rivai (2013: 482) 

Fee Base Income Ratio adalah 

pendapatan operasional diluar bunga 

Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 
FBIR= 
                                    

                      
X 

100% 

  

2.2.2.5 Solvabilitas 

 (Kasmir,2012:322),So

lvabillitasmerupakan ukuran 

kemampuan bank mencari sumber 

dana untuk membianyai kegiatannya. 

Rasio ini merupakan alat ukur untuk 

melihat kekayaan bank bagi pihak 

manajemen bank. Rasio yang 

digunakan pada solvabilitas adalah :  

1.Fixed Asset to Capital Ratio 

(FACR) 

FACR merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan 

manajemenbank dalam menentukan 

besar aktiva tetap yang dimiliki oleh 

bank terhadap modal yang dimiliki. 

Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

FACR = 
                           

     
X 

100% 
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KERANGKA TERORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh antara LDR terhadap 

ROA 

Pengaruh LDR dengan 

ROA adalah positif. Hal ini terjadi 

apabila LDR meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan total kredit yang 

diberikan dengan presentase 

peningkatan taotal dana pihak ketiga. 

Akibat terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar dari 

pada peningkatan biaya, sehingga 

laba yang diperoleh akan meningkat 

dan ROA bank juga semakin 

meningkat. Sehingga pengaruh LDR 

terhadap ROA positif. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : LDR secara individu  

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

2.Pengaruh  antara IPR terhadap 

ROA 

Pengaruh IPR terhadap 

ROA adalah positif. Hal ini terjadi 

apabila IPR meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan surat-surat 

berharga yang dimiliki bank lebih 

besar dibandingkan dengan 

prosentase peningkatan dana pihak 

ketiga. Akibatnya, peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

biaya bunga sehingga laba meningkat 

dan ROA bank juga meningkat. 

Sehingga pengaruh IPR terhadap 

ROA positif. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

Hipotesis 2 : IPR secara individu  

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 

3. Pengaruh NPL terhadap ROA 

Pengaruh NPL terhadap 

ROA adalah negatif. Hal ini terjadi 

apabila NPL meningkat berarti 

terjadi peningkatan kredit 

bermasalah mengalami  presentase 

lebih besar dibanding presentase 

peningkatan total kredit. Akibatnya 

terjadi peningkatan biaya 

pencadangan kredit bermasalah yang 

lebih besar dari pada kenaikan 

pendapatan bunga kredit yang 

diterima oleh bank, sehingga 

lababank menurun dan ROA bank 

juga akan menurun. Sehingga 

pengaruh NPL terhadap ROA adalah 

negatif. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 3 : NPL secara individu  

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 

4. Pengaruh APB terhadapap 

ROA 

 Pengaruh APB 

terhadap ROA adalah negatif. Hal ini 

terjadi karena apabila APB 

meningkat, berarti terjadi 

peningkatan aktiva produktif 

bermasalah dengan presentase 

peningkatan total aktiva produktif. 

Akibatnya biaya yang dicadangkan 

oleh bank meningkat sehingga laba 

yang diperoleh bank menurun dan 

ROA bank akan menurun. Sehingga 

pengaruh APB  terhadap ROA 

adalah negatif.Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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Gambar 

Kerangka Pemikiran 

Hipotesis 4 : APB secara individu  

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 

5.Pengaruh IRR terhadap ROA  

Pengaruh IRR terhadap 

ROA memiliki hubungan negatif dan 

positif. Hal ini akan terjadi apabila 

IRR di atas seratus persenartinya 

terjadi peningkatan IRSA lebih besar 

dibandingkan IRSL, jika suku bunga 

naik, maka terjadi  kenaikan 

pendapatan lebih besar dibandingkan 

kenaikan biaya bunga, sehingga laba 

bank meningkat dan ROA akan 

meningkat. Sebaliknya pada saat 

suku bunga turun, maka penuruanan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan penurunan biaya 

bunga, sehingga laba bank turun dan 

ROA juga menurun. 

Apabila IRR di bawah 

seratus persen artinya,  IRSA lebih 

kecil dibanding IRSL, jika suku 

bunga naik, maka kenaikan 

pendapatan bunga lebih kecil 

dibandingkan kenaikan biaya bunga, 

sehingga laba menurun dan ROA 

juga akan menurun. Namun, jika saat 

suku bunga menurun, maka 

penurunan pendapatan bunga lebih 

kecil dibandingkan penurunan biaya 

bunga, sehingga laba naik dan ROA 

juga meningkat.Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

Hipotesis 5 : IRR secara individu  

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

6. Pengaruh NIM terhadap ROA 

Pengaruh NIM terhadap 

ROA adalah positif. Semakin besar 

NIM yang dicapai oleh suatu bank 

maka akan meningkatkan pendapatan 

bunga atas aktiva produktif yang 

dikelola oleh bank dan laba bank 

akan meningkat. Sehingga pengaruh 

NIM dengan ROA adalah positif. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 6 : NIM secara individu   
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memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

7. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Pengaruh BOPO 

terhadap ROA adalah negatif, jika 

BOPO meningkat terjadi 

peningkatanbiaya operasional dengan 

presentase yang lebih besar 

dibanding dengan peningkatan 

pendapatan operasional. Akibatnya 

laba menurun  dan ROA juga akan 

menurun. Sehingga pengaruh BOPO 

terhadap ROA adalah negatif. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 7 : BOPO secara individu  

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

8. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Pengaruh FBIR terhadap 

ROA adalah positif. Hal ini terjadi 

apabila FBIR meningkat berarti 

terjadi peningkatan pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga 

dengan prosentase peningkatan 

pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga lebih besar 

daripada peningkatan pendapatan 

operasional. Akibatnya tingkat 

efisiensi dalam hal kemampuan bank 

menghasilkan pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga 

dalam kegiatan operasinya 

meningkat, sehingga laba meningkat 

dan ROA bank juga meningkat. 

Sehingga pengaruh FBIR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis 8 : FBIR secara individu  

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

9. Pengaruh FACR terhadap ROA 
Pengaruh FACR terhadap 

ROA adalah negatif. Hal ini terjadi 

karena jika FACR meningkat telah 

terjadi peningkatan alokasi aktiva 

tetap lebih besar dari pada kanaikan 

total modal, yang seharusnya 

dialokasikan untuk mengelola 

seluruh aset yang dimiliki bank 

tersebut menjadi aktiva produktif 

yang dapat menambah pendapatan 

bunga bank, tetapi bank 

mengalokasikan modal tersebut 

untuk pembelian, perawatan 

sehingga dapat menimbulkan 

pengeluaran bagi bank. Akibatnya 

alokasi dana ke aktiva produktif, 

sehingga laba menurun dan ROA 

juga akan menurun. Sehingga 

pengaruh FACR dengan ROA adalah 

negatif. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 9 : FACR secara individu  

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 

METODE PENELITIAN 

Identifikasi Sampel 

Populasi penelitian ini 

yaitu Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa dengan data keuangan 

Bank yang digunakan dari tahun 

2010 triwulan pertama sampai 

dengan tahun 2015 triwulan dua dan  

dari 30 bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa yang terpilih menjadi 

sampel penelitian yaitu Bank Multi 

Artha Sentosa, Bank Sahabat 

Sampoerna, dan Bank Mayora. Dan 

teknik pengambilan yaitu dengan 
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purposive sampling dengan kriteria 

yang sesuai. 

Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel 

tergantung. 

a. Variabel bebas dalam penelitian 

ini meliputi : 

X1 = LDR 

X2 = IPR 

X3 = NPL 

X4 = APB 

X5 = IRR 

X6 = NIM 

X7  = BOPO 

X8  = FBIR 

X9 = FACR 

Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan   hasil    pengolahan   

data yang diperoleh dengan 

menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows sebagaimana yang 

tercantum pada lampiran, maka dapat 

dilakukan analisis statistik yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Analisis Regresi Linier berganda 

Analisis Regresi Linier 

Berganda ini digunakan  untuk  

mengetahui  besarnya pengaruh   

hubungan antara variabel bebas  

(independent)  yang  meliputi  yaitu  

LDR,  IPR,  NPL,  APB,  IRR,NIM,   

BOPO, FBIR  dan  FACR terhadap 

variabel tergantung (dependent) yaitu 

ROA. Ditunjukkan oleh tabel. Dari 

hasil analisis regresi linier berganda 

maka diperoleh persamaan seperti 

dibawah ini : 

Y= 2,821 + 0,023X1 + 0,006X2 - 

0,025X3 + 0,020X4 - 0,004 X5 - 0,031 

X6 - 0,038 X7 - 0,046X8 + 0,054X9 +  

ei 

Dari persamaan regresi 

linear berganda diatas, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. α = 2,821 

Konstanta (α) sebesar 2,821 

menunjukkan besarnya variabel 

ROA yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel LDR, IPR, NPL, APB, 

IRR, NIM, BOPO, FBIR, dan 

FACR ( variabel bebas = 0) maka 

variabel ROA sebesar 2,821 

persen. 

2. β1= 0,023 

Menunjukkan  bahwa variabel X1 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen, variabel Y 

akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,023persen. Sebaliknya 

apabila variabel X1 mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka variabel Y mengalami 

penurunan sebesar 0,023. Dengan 

asumsi bahwa besarnya nilai 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan nol. 

3. β2= 0,006  

Menunjukkan  bahwa variabel X2 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,006 persen. Sebaliknya 

apabila variabel X2 mengalami 

penurunansebesar satu persen 

maka variabel   mengalami 

penurunan sebesar 0,006. Dengan 

asumsi bahwa besarnya nilai 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan nol. 

4. β3= -0,025 

Menunjukkan  bahwa variabel X3 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami penurunan 

sebesar negatif 0,025 persen. 

Sebaliknya apabila variabel X3 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka variabel Y 

mengalami peningkatan sebesar 

negative 0,025. Dengan asumsi  
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HASIL PERHITUNGAN PERSAMAAN  

REGRESI LINEAR BERGANDA 

Model Koefisien Regresi 

(Constant) 2,821 

X1 = LDR 0,023 

X2 = IPR 0,006 

X3 = NPL -0,025 

X4 = APB 0,020 

X5 = IRR -0,004 

X6 = NIM -0,031 

X7 = BOPO -0,038 

X8 = FBIR -0,046 

X9 = FACR 0,054 

R Square   = 0,586 

R                = 0,766 

F Hitung    = 8,824 

Signifikan  = 0,000 

Sumber : Lampiran 11, data diolah (spss)

bahwa besarnya nilai variabel 

bebas lainnya adalah konstan nol. 

5. β4= 0,020 

Menunjukkan  bahwa variabel X4 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,020 persen. Sebaliknya 

apabila variabel X4 mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka variable Y mengalami 

penurunan sebesar 0,020. Dengan 

asumsi bahwa besarnya nilai 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan nol. 

6. β5= -0,004 

Menunjukkan  bahwa variabel X5 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami penurunan 

sebesar negatif 0,004 persen. 

Sebaliknya apabila variabel X5 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka variabel Y 

mengalami peningkatan sebesar 

negatif0,004. Dengan asumsi 

bahwa besarnya nilai variabel 

bebas lainnya adalah konstan nol. 

7. β6= -0,031 

Menunjukkan  bahwa variabel X6 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami penurunan 

sebesar negatif 0,031 persen. 

Sebaliknya apabila variabel X6 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka variabel Y 

mengalami peningkatan sebesar 

negative 0,031. Dengan asumsi 

bahwa besarnya nilai variabel 

bebas lainnya adalah konstan nol. 

8. β7= -0,038 

Menunjukkan  bahwa variabel X6 

mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen maka, variabel 

Y akan mengalami penurunan 

sebesar negatif 0,038 persen. 

Sebaliknya apabila variabel X6 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka variabel Y 

mengalami peningkatan sebesar 

negative 0,038. Dengan asumsi 
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bahwa besarnya nilai variabel 

bebas lainnya adalah konstan nol. 

9. β8= -0,046 

Menunjukkan  bahwa variabel X8 

mengalami peningkatan sebesar 

satu persen maka, variabel Y akan 

mengalami penurunan sebesar 

negatif 0,046 persen. Sebaliknya 

apabila variabel X8 mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka variabel Y mengalami 

peningkatan sebesar negatif 0,046. 

Dengan asumsi bahwa besarnya 

nilai variabel bebas lainnya adalah 

konstan nol. 

10. β9= 0,054 

Menunjukkan  bahwa variabel X6  

mengalami peningkatan sebesar 

satu persen maka, variabel Y akan 

mengalami peningkatan sebesar 

0,054 persen. Sebaliknya apabila 

variabel X6 mengalami penurunan 

sebesar satu persen maka variabel 

Y mengalami penurunan sebesar 

0,054. Dengan asumsi bahwa  

besarnya nilai variabel bebas 

lainnya adalah konstan nol. 
Uji F ( Uji Serempak ) 

Untuk menguji hipotesis 

dilakukan uji F yang menunjukkan 

pengaruh secara simultan atau 

bersama – sama variabel bebas 

terhadap variabel tergantung, dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

HASIL PERHITUNGAN UJI F 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36.593 9 4.066 8.824 .000
a
 

Residual 25.805 56 .461   

Total 62.398 65    

F tabel  2,05     

Sumber : Lampiran 12 

1. H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 

β8 = β9= 0 

Artinya variabel bebas ( X1 ,X2 , 

X3 ,X4 ,X5 , X6 , X7 , X8 ,dan X9 ) 

secara bersama – sama 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel 

tergantung ( Y ). 

H1 :β1 ≠ β2 ≠β3 ≠β4 ≠β5≠ β6 ≠ β7 ≠β8 

≠β9 = 0 

Artinya variabel bebas ( X1 ,X2 , 

X3 ,X4 ,X5 , X6 , X7 , X8 ,dan X9 ) 

secara bersama – sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

tergantung ( Y ).   

2. Ftabel ( df pembilang / k  ; df 

penyebut / n-k-1 ) Ftabel  ( 9, 56 ) = 

2,05 

3. Kriteria penerimaan atau 

penolakan hipotesis yaitu : 

a. Jika Fhitung > Ftabel = 2,05 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Jika Fhitung ≤ Ftabel = 2,05 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. 

4. Fhitung = 8,824 

5. Fhitung = 2,05> F tabel 2,05 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H0 di tolak dan H1 

diterima. Artinya, variabel bebas 

X1,X2 , X3 ,X4 ,X5 , X6 , X7 , X8 

,dan X9 secara bersama – sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. 

6. Nilai koefisien kolerasi R 

menunjukkan seberapa erat 

pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel tergantung Y 
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besarnya koefisien korelasi adalah 

0,766. Nilai tersebut menunjukkan 

pengaruh antara variabel bebas 

X1,X2 , X3 ,X4 ,X5 , X6 , X7 , X8 

,dan X9 dengan variabel 

tergantung Y adalah sangat erat 

atau kuat karena mendekati angka 

satu. 

7. Nilai koefisien determinasi atau 

R
2
 digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi 

variabel terikat, sehingga 

diperoleh nilai R
2 

= 0,586yang 

berarti 58,6 persen Y dapat 

dijelaskan oleh variabel X1 ,X2 , 

X3 ,X4 ,X5 , X6 , X7 , X8 ,dan X9 

sedangkan sisanya sebesar 41,4 

persen dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model yang diteliti. 

Uji t ( Uji Parsial ) 

Uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas 

yang meliputi X1 ,X2 , X6 , dan X8 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap Y, 

serta X3 ,X4 X7dan X9 secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap Y, juga variabel 

X5 parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Y. 

HASIL PERHITUNGAN UJI PARSIAL (UJI t ) 

Variabel t hitung t tabel H0 H1 r R
2
 

X1 0,559 1,67252 Diterima Ditolak 0,075 0,0056 

X2 0,148 1,67252 Diterima Ditolak 0,020 0,0004 

X3 -0,826 -1,67252 Diterima Ditolak -0,110 0,0121 

X4 0,547 -1,67252 Diterima Ditolak 0,073 0,0053 

X5 -0,096 +/-2,00324 Diterima Ditolak  -0,013 0,0002 

X6 -0,804 1,67252 Diterima Ditolak -0,107 0,0114 

X7 -4,487 -1,67252 Ditolak Diterima -0,514 0,2642 

X8 -3,201 1,67252 Diterima Ditolak  -0,393 0,1544 

X9 2,205 -1,67252 Diterima Ditolak 0,283 0,0801 

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS

PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil 

analisis regresi linear berganda, Uji F 

dan Uji t dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows maka dapat 

disimpulkan persamaan regresi yang 

dikaitkan dengan teori maka 

koefisien regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini seperti yang 

ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

1.  Hasil Regresi Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi  

linear berganda yang telah dilakukan 

maka dapat diperoleh bahwa 

kesembilan variabel bebas pada 

penelitian ini yang terdiri dari LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, 

FBIR, dan FACR terdapat lima 

variabel bebas yang koefisien 

variabel regresinya sesuai dengan 

teori yaitu LDR, IPR, NPL, IRR dan 

BOPO dan empat variabel bebas 

yang koefisien regresinya tidak 

sesuai dengan teori yaitu APB, NIM, 

FBIR dan FACR. Adapun pengaruh
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KESESUAIAN HASIL PENELITIAN DENGAN TEORI 

VARIABEL TEORI KOEFISIEN 
KESESUAIAN 

TEORI 

LDR Positif Positif Sesuai 

IPR Positif Positif Sesuai 

NPL Negatif Negatif Sesuai 

APB Negatif Positif Tidak Sesuai 

IRR Positif / Negatif Negatif Sesuai 

NIM Positif Negatif Tidak Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Negatif Tidak Sesuai 

FACR Negatif Positif Tidak Sesuai 

Sumber : Data diolah dari hasil SPSS

variabel bebas terhadap 

variabel tergantung adalah sebagai 

berikut : 

1. LDR 

Menurut teori, pengaruh 

LDR terhadap ROA adalah positif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LDR 

mempunyai koefisien positif yaitu 

0,023. Maka, hasil dari penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil dari 

penelitian dengan teori ini karena 

secara teoritis apabila LDR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan total kredit dengan 

persentase lebih besar dibanding 

dengan persentase peningkatan total 

dana pihak ketiga. Maka terjadi 

peningkatan pendapatan lebih besar 

dari pada peningkatan biaya sehingga 

laba meningkat dan ROA juga akan 

meningkat. Namun, selama periode 

penelitian dari tahun 2010 triwulan I 

sampai dengan tahun 2015 triwulan 

II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen. 

2. IPR 

Menurut teori, pengaruh 

IPR terhadap ROA adalah positif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IPR 

mempunyai koefisien positif yaitu 

0,006. Maka, hasil dari penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil dari 

penelitian dengan teori ini karena 

secara teoritis apabila IPR meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan 

jumlah investasi surat berharga  yang 

dimiliki bank dengan persentase 

lebih besar. dibanding dengan 

persentase peningkatan total dana 

pihak ketiga. Maka terjadi 

peningkatan pendapatan lebih besar 

dari pada peningkatan biaya sehingga 

laba meningkat dan ROA juga akan 

meningkat. Namun, selama periode 

penelitian dari tahun 2010 triwulan I 

sampai dengan tahun 2015 triwulan 

II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen. 

3. NPL 

Menurut teori, pengaruh 

NPL terhadap ROA adalah negatif. 

mempunyai koefisien negatif yaitu 

0,025. Maka, hasil dari penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil dari 

penelitian dengan teori ini karena  
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secara teoritis apabila 

NPL meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan total kredit 

bermasalahdengan persentase lebih 

besar dibanding dengan persentase 

peningkatan total kredit yang 

diberikan oleh bank. Maka terjadi 

peningkatan biaya lebih besar dari 

pada peningkatan pendapatan 

sehingga laba menurun dan ROA 

juga akan menurun. Namun, selama 

periode penelitian dari tahun 2010 

triwulan I sampai dengan tahun 2015 

triwulan II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen. 

4. APB 

Menurut teori, pengaruh 

APB terhadap ROA adalah negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa APB 

mempunyai koefisien positif yaitu 

0,020. Maka, hasil dari penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil 

dari penelitian dengan teori ini 

karena secara teoritis apabila APB 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan aktiva produktif  

bermasalah dengan persentase lebih 

besar dibanding dengan persentase 

peningkatan total aktiva produktif. 

Maka terjadi peningkatan biaya lebih 

besar dari pada peningkatan 

pendapatan sehingga laba menurun 

dan ROA juga akan menurun. 

Namun, selama periode penelitian 

dari tahun 2010 triwulan I sampai 

dengan tahun 2015 triwulan II, ROA 

sampel penelitian mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan 

tren negatif 0,02 persen. 

5. IRR 

Menurut teori, pengaruh 

IRR terhadap ROA adalah bisa 

positif atau negatif. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa 

IRR mempunyai koefisien negatif 

yaitu 0,004. Maka, hasil dari 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil dari 

penelitian dengan teori ini karena 

secara teoritis apabila IRR menurun 

berarti telah terjadi peningkatan 

IRSA dengan persentase lebih kecil 

dibanding dengan persentase 

peningkatan IRSL. Apabila dikaitkan 

dengan situasi tingkat suku bunga 

yang cenderung meningkat, 

akibatnya pendapatan bunga 

meningkat lebih kecil dibanding 

peningkatan biaya bunga, sehingga 

laba menurun dan ROA juga akan 

menurun. Namun, selama periode 

penelitian dari tahun 2010 triwulan I 

sampai dengan tahun 2015 triwulan 

II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen. 

6. NIM 

Menurut teori, pengaruh 

NIM terhadap ROA adalah positif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NIM 

mempunyai  koefisien negatif yaitu 

0,031. Maka, hasil dari penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil 

dari penelitian dengan teori ini 

karena secara teoritis apabila NIM 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan bunga 

bersih  dengan persentase lebih besar 

dibanding dengan persentase rata – 

rata aktiva produktif. Maka terjadi 

peningkatan pendapatan lebih besar 

dari pada peningkatan biaya sehingga 

laba meningkat dan ROA juga akan 

meningkat. Namun, selama periode 

penelitian dari tahun 2010 triwulan I 
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sampai dengan tahun  2015 triwulan 

II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen 

7. BOPO 

Menurut teori, pengaruh 

BOPO terhadap ROA adalah negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BOPO 

mempunyai koefisien negatif yaitu 

0,038. Maka, hasil dari penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil dari 

penelitian dengan teori ini karena 

secara teoritis apabila BOPO 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan biaya operasional 

dengan persentase lebih besar 

dibanding dengan persentase 

peningkatan pendapatan operasional. 

Maka terjadi peningkatan biaya lebih 

besar dari pada peningkatan 

pendapatan sehingga laba menurun 

dan ROA juga akan menurun. 

Namun, selama periode penelitian 

dari tahun 2010 triwulan I sampai 

dengan tahun 2015 triwulan II, ROA 

sampel penelitian mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan 

tren negatif 0,02 persen. 

8. FBIR 

Menurut teori, pengaruh 

FBIR terhadap ROA adalah positif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FBIR 

mempunyai koefisien negatif yaitu 

0,046. Maka, hasil dari penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil 

dari penelitian dengan teori ini 

karena secara teoritis apabila FBIR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan operasional 

selain bunga dengan persentase lebih 

kecil dibanding dengan persentase 

peningkatan total pendapatan 

operasional. Maka laba menurun dan 

ROA juga akan menurun. Namun, 

selama periode penelitian dari tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2015 triwulan II, ROA sampel 

penelitian mengalami penurunan 

yang dibuktikan dengan tren negatif 

0,02 persen. 

9. FACR 

Menurut teori, pengaruh 

FACR terhadap ROA adalah negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FACR 

mempunyai koefisien positif yaitu 

0,054. Maka, hasil dari penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil 

dari penelitian dengan teori ini 

karena secara teoritis apabila FACR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan aktiva tetap dengan 

persentase lebih besar dibanding 

dengan persentase peningkatan 

modal. Maka terjadi peningkatan 

biaya lebih besar dari pada 

peningkatan pendapatan sehingga 

laba menurun dan ROA juga akan 

menurun. Namun, selama periode 

penelitian dari tahun 2010 triwulan I 

sampai dengan tahun 2015 triwulan 

II, ROA sampel penelitian 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan tren negatif 0,02 

persen. 

Hasil Uji F 

Berdasarkan hasil 

analisis uji F yang telah dilakukan 

maka dapat diperoleh bahwa 

kesembilan variabel bebas pada 

penelitian ini yang terdiri dari LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, 

FBIR, dan FACR secara bersama – 

sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 
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mulai tahun 2010 triwulan I sampai 

dengan tahun 2015 triwulan II. 

Dilihat dari besarnya nilai koefisien 

R square sebesar 0,586 maksudnya 

adalah perubahan yang terjadi pada 

variabel tergantung atau terikat Y 

sebesar 58,6 persen disebabkan oleh 

variabel bebas secara bersama – 

sama dan sisanya 41,4 persen 

disebabkan oleh pengaruh variabel 

lain diluar variabel bebas dalam 

penelitian ini. Dengan demikian 

dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, NIM, BOPO, FBIR, dan 

FACR secara bersama – sama 

mempunyai pengauh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa yaitu 

diterima. 

Hasil Uji t ( Uji Parsial ) 

Berdasarkan hasil 

analisis uji t yang telah dilakukan 

maka dapat diperoleh bahwa 

kesembilan variabel bebas pada 

penelitian ini yang terdiri dari LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, 

FBIR, dan FACR terdapat satu 

variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap ROA yaitu 

BOPO. Terdapat delapan variabel 

yang mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA yaitu LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, NIM, FBIR 

dan FACR secara rinci akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. LDR 

LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan  terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,56 persen 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2015 triwulan II. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

LDR terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun LDR telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren sebesar 0,46 persen namun 

pengaruhnya terhadap perubahan 

ROA relatif sangat kecil yang 

ditunjukkan dengan rata - rata tren 

sebesar negatif 0,20 persen. 

2. IPR 

IPR secara partial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan  terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0004 yang 

berarti secara parsial IPR 

memberikan kontribusi sebesar 0,04 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa IPR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

IPR terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun IPR telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren negatif sebesar 0,85 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

3. NPL 

NPL secara partial 

mempunyai pengaruh negatif tidak 
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signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0121 yang 

berarti secara parsial NPL 

memberikan kontribusi sebesar 1,21 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa NPL secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

NPL terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun NPL telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren negatif sebesar 0,13 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

4. APB 

APB secara partial 

mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0053 yang 

berarti secara parsial APB 

memberikan kontribusi sebesar 0,53 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa APB secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

APB terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun APB telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren negatif sebesar 0,08 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

5. IRR 

IRR secara partial 

mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0002 yang 

berarti secara parsial IRR 

memberikan kontribusi sebesar 0,02 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa IRR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

IRR terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun IRR telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren negatif sebesar 0,52 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

6. NIM 

NIM secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0114 yang 

berarti secara parsial NIM 

memberikan kontribusi sebesar 1,14 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa NIM secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum  
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Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

NIM terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun NIM telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren positif sebesar 0,22 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

7. BOPO 

BOPO secara partial 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap 

ROA dan berkontribusi sebesar 

0,2642 yang berarti secara parsial 

BOPO memberikan kontribusi 

sebesar 26,42 persen terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa tahun 2010 triwulan I 

sampai dengan tahun 2015 triwulan 

II. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa BOPO secara 

partial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadapa ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa adalah diterima. 

8. FBIR 

FBIR secara partial 

mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan  terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,1544 yang 

berarti secara parsial FBIR 

memberikan kontribusi sebesar 15,44 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa FBIR secara partial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

FBIR terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun FBIR telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren sebesar negatif 0,14 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

9. FACR 

FACR secara partial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,0801 yang 

berarti secara parsial FACR 

memberikan kontribusi sebesar 8,01 

persen terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

tahun 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2015 triwulan II. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa FACR secara partial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadapa ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan tren 

FACR terhadap ROA disebabkan 

karena meskipun FACR telah 

mengalami perubahan cukup besar 

yang dibuktikan dengan rata – rata 

tren sebesar negatif 0,44 persen 

namun pengaruhnya terhadap 

perubahan ROA relatif sangat kecil 

yang ditunjukkan dengan rata - rata 

tren sebesar negatif 0,20 persen. 

 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN dan SARAN 

Berdasarkan analisis data 

dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut ini : 
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1. Diantara kesembilan 

variabel bebas, yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa yang menjadi sampel 

penelitian adalah BOPO dengan 

kontribusi sebesar 26,46  persen, 

lebih tinggi dibandingkan kontribusi 

variabel bebas lainnya. 

 Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan (1) Objek penelitian ini 

terbatas pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa yang termasuk 

sampel penelitian yaitu Bank Multi 

Artha Sentosa, Bank Sahabat 

Sampoerna dan Bank Mayora. (2) 

Periode penelitian yang digunakan  

masih terbatas mulai dari tahun 2010 

triwulan I sampai dengan tahun 2014 

triwulan II. (3) Jumlah variabel bebas 

yang diteliti khususnya untuk 

variabel bebas hanya meliputi Rasio 

Likuiditas ( LDR, IPR ), Rasio 

Kualitas Aktiva (NPL, APB), Rasio 

Sensitivitas ( IRR ), Rasio Efisiensi ( 

NIM, BOPO, FBIR ) dan Sovabilitas 

( FACR ). 

Berdasarkan pada hasil 

dan keterbatasan penelitian maka 

saran yang dapat diberikan (1) Bagi 

Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa. (2) Bank – bank sampel 

penelitian terutama bagi Bank 

Mayora diharapkan lebih 

memperhatikan dan menekan biaya 

operasional karena dapat 

mempengaruhi laba yang diperoleh 

oleh bank. Semakin besar biaya 

operasional yang digunakan, maka 

semakin sedikit pendapatan yang 

diperoleh oleh Bank Mayora. Oleh 

sebab itu upaya terus dilakukan oleh 

Bank Bagi Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa untuk menekan 

pengeluaran biaya yang terlalu besar. 

Hal ini dikarenakan BOPO memiliki 

pengaruh yang paling dominan 

terhadap ROA.Bank – bank sampel 

penelitian perlu memperhatikan 

perkembangan suku bunga agar 

dapat menjaga posisi IRR, sehingga 

apabila suku bunga naik atau turun 

tidak akan mengalami risiko suku 

bunga apabila suku bunga naik 

khususnya Bank Mayora, lebih 

meningkatkan IRSA lebih besar 

daripada IRSL. Hal ini menyebabkan 

peningkatan pendapatan bunga lebih 

besar dibandingkan dengan 

peningkatan biaya bunga sehingga 

laba akan meningkat dan ROA juga 

akan ikut meningkat sehingga 

menurunkan risiko suku bunga. (3) 

Bank – bank sampel penelitian 

disarankan dengan menekan jumlah 

kredit bermasalah bersamaan dengan 

upaya meningkatkan total kredit.(4) 

Bank – bank sampel penelitian 

disarankan untuk meningkatkan 

jumlah kredit yang diberikan lebih 

tinggi dibanding total dana pihak 

ketiga, terutama Bank Mayora 

sehingga mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendek. (5) 

Kepada bank – bank sampel 

penelitian terutama Bank Mayora 

diharapkan agar dapat menigkatkan 

laba sebelum pajak dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

perentase peningkatan total aset. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

(1) Bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil tema sejenis maka 

sebaiknya, mencakup periode 

penelitian yang lebih panjang dan 

perlu mempertimbangkan subjek 

penelitian yang akan digunakan 

dengan melihat perkembangan 

perbankan dengan harapan hasil 

penelitian yang lebih signifikan 

terhadap variabel tergantung. (2) 

Sebaiknya menambah variabel bebas 
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misalnya seperti Kualitas Aktiva 

(APYDM,PPAP) sehingga dapat 

memperkirakan hasil yang lebih baik 

dan variatif. (3) Pengunaan variabel 

tergantung hendaknya diseuaikan 

dengan variabeltergantung yang 

digunakan peneliti terdahulu, 

sehingga hasil penelitian yang diteliti 

dapat dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu. 
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