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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini menggunakan empat peneliti terdahulu sebagai 

bahan acuan yang dilakukan oleh : 

1. Mahadhy Firnanda (2014) 

Penelitian pertama yang menjadi acuan adalah penelitian dari 

Mahadhy Firnanda yang berjudul tentang ‘’Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi, dan Solvabilitas terhadap ROA Pada Bank Pembangunan 

Daerah‘’ yang menjadi subjek penelitian Bank Pembangunan Daerah. 

Penelitian menggunakan variabel bebas LDR, IPR, APB,NPL,IRR, 

BOPO, FBIR, dan FACR sedangkan variabel terikatnya menggunakan ROA. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling dalam menentukan sample yang digunakan. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis linear berganda. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah : 

a) Variabel LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

 terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

b) Variabel IPR, NPL, dan FACR  secara parsial mempunyai pengaruh 

 positif yang tidaksignifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

 Daerah. 
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c) Variabel APB dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

 signifikanterhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

d) Variabel IRR dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

 tidaksignifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

Diantara variabel bebas LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, 

dan FACR yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah variabel APB. 

2. Luh Eprima Dewi( 2015 ) 

Penelitian pertama yang menjadi acuan kedua adalah penelitian dari 

Luh Eprima Dewi, Nyoman Trisna Herawati, Luh Gede Erni Sulindawati yang 

berjudul tentang ‘’Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap 

Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di 

BEI periode 2009-2013‘’ yang menjadi subjek penelitian Bank Umum Swasta 

Nasional pada tahun 2009 sampai tahun 2013.Penelitian menggunakan empat 

variabel bebas NIM, BOPO, LDR dan NPL sedangkan variabel terikatnya 

menggunakan ROA. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel simple random sampling dalam menentukan sample yang digunakan yaitu 

dimana peneliti dalam pengambilam anggota sample dilakukan secara acak 

dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota sampel untuk 

ditetapkan sebagai anggota sampel penelitian (Sugiyono, 2009:118).  

Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

linear berganda serta menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi.  
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah : 

a) Variabel NIM dan LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

 signifikanterhadap Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional. 

b) VariabelBOPO dan NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

 signifikanterhadap Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional. 

c) Variabel NIM, BOPO, LDR, NPL, memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional. 

Secara simultan dapat diketahui bahwa NIM, BOPO, LDR dan NPL 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

3. Haryo Hutomo ( 2015 ) 

Penelitian yang dijadikan acuan ketiga adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Haryo Hutomo‘’Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi dan Solvabilitas Terhadap ROA Pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa‘’. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh LDR, 

IPR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR, dan  FACR terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Variabel yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu variabel bebas 

yang terdiri dari LDR, IPR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR, dan FACR variabel 

terkaitnya adalah ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling 

dalam menentukan sampel yang digunakan. Data yang dianalis merupakan data 

sekunder yang diambil dari Laporan Publikasi Bank Indonesia. Sedangkan metode 
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pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan 

data berupa laporan keuangan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 

dijadikan subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu : 

a) Variabel LDR, IPR, NPL,memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

b) Variabel PDN memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

c) Variabel IRR dan FBIR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

d) Variabel BOPO dan FACR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

Diantara variabel bebas LDR, IPR, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR,  

FACR yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap ROA pada Bank Bank 

Umum Swasta Nasional Devisaadalah variabel BOPO. 

4. I Made Wirasanta Ariyoga ( 2015 ) 

Penelitian yang dijadikan acuan keempat adalah penelitian yang 

dilakukan oleh IMade Wirasanta Ariyoga yang berjudul‘’Pengaruh Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Solvabilitas terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah‘’.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, FACR dan  PR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah. 
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Variabel yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu variabel bebas 

yang terdiri dari LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, FACR dan  PR 

terhadap ROA pada Bank Bank Pembangunan Daerah.Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dalam menentukan 

sampel yang digunakan. Data yang dianalis merupakan data sekunder yang 

diambil dari Laporan Publikasi Bank Indonesia. Sedangkan metode pengumpulan 

datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa 

laporan keuangan Bank Pembangunan Daerah yang dijadikan subjek penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini yaitu : 

a) Variabel LDR, dan IPR secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

b) Variabel APB,IRR,FACR, PR, dan FBIR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

c) Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

d) Variabel BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

 Diantara variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, 

FACR dan  PR yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah variabel BOPO. 

Dari empat penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan 
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dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 

 

Kerangan 

Mahadhy 

Firnanda 

(2014) 

Luh 

Emprima 

Dewi (2015) 

Haryo Hutomo 

(2015) 

I Made 

Wirasanta 

Ariyoga 

(2015) 

R.Gita 

Yulianugerah 

Defi (Peneliti) 

Variable 

Bebas 

LDR,IPR,APB,

NPL,IRR,BOPO 

FBIR,dan 

FACR 

NIM,BOPO 

LDR dan 

NPL 

LDR,IPR,NPL,

APB,IRR,PDN,

BOPO,FBIR 

dan FACR 

LDR,IPR, 

APB,NPL, 

IRR,BOPO,

FBIR,FACR 

dan  PR 

LDR,IPR,NPL,

APB,IRR,NIM,

BOPO,FBIR, 

dan FACR 

Variable 

Terikat 
ROA Profitabilitas ROA ROA ROA 

Periode 

Penelitian 

Tahun 2010 -

Triwulan IV 

tahun 2013 

2009 – 2013 

Triwulan I 

tahun 2010 -

Triwulan II 

tahun 2014 

Triwulan I 

tahun 2010 -  

Triwulan IV 

tahun 2014 

2010 Triwulan 

I-2015 Triwulan 

II 

Subjek 

Penelitian 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional 

Devisa 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Devisa 

Bank 

Pembangunan 
Daerah 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Non Devisa 

Teknis 

Analisis Data 

Regresi Linear 

Berganda 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Regresi Linear 

Berganda 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Regresi Linear 

Berganda 

Metode 

Penelitian 
Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Pengumpulan 

Data 
Data Sekunder 

Data 

Sekunder 
Data Sekunder 

Data 

Sekunder 
Data Sekunder 

Sumber:Mahadhy Firnanda (2014) Luh Eprima Dewi (2015 ), Haryo( 2015 ),Made (2015) 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

2.2.1  Kinerja Keuangan Bank 

 Menurut ( Kasmir, 2012 ; 280 ) Laporan keuangan bank adalah 

kondisi keuangan bank secara keseluruhan dari laporan ini akan terbaca 

bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan 

yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama 
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satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat 

memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang 

dimilikinya. 

2.2.1.1 Profitabilitas 

Menurut Kasmir ( 2012 : 327- 329 ) rentabilitas adalah hasil perolehan 

dari investasi ( penanaman modal ) yang dikatakan dengan presentase dari 

besarnya investasi. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas 

sebagai berikut : 

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 = 
                   

                     
 X 100 %   ..............................(1) 

Keterangan : 

a. Laba yang dihitung laba bersih dari kegiatan operasional bank sebelum pajak 

dua belas bulan terkahir. 

b. Total Aktiva adalah rata – rata volume usaha atau aktiva selama dua belas 

bulan terakhir. 

2.Return On Equity ( ROE ) 

 ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital  yang ada untuk 

mendapatkan net income.Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 
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ROE = 
                  

          
 X 100 %   ..............................(2) 

Keterangan : 

a. Laba setelah pajak : perhitungan laba setelah pajak disetahunkan. 

b. Modal sendiri : periode sebelumnya ditambah total modal inti periode sekarang 

dibagi dua. 

3. Net Profit Margin ( NPM ) 

 Merupakan rasio yang mengukur kemapuan bank dalam menghasilkan 

netincome dari kegiatan operasi pokoknya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan 

rumus : 

NPM = 
           

                     
 X 100 %    ..............................(3) 

Keterangan : 

a. Laba bersih kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya. 

b. Pendapatan Operasionalnya adalah pendapatan yang merupakan hasil lansung 

dari kegiatan usaha bank yang bener – benar telah diterima yang terdiri dari : 

Hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valas, pendapatan lain – lainnya. 

4. Gross Profit Margin ( GPM ) 

 GPMmerupakanrasioyangdigunakanuntukmengetahuipresentasilaba 

dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya – 

biaya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

GPM=
                                        

                 
X100%  ............................(4) 

Keterangan : 
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a. Komponen pedapatan operasional terdiri dari jumlah pendapatan bunga, dan 

pendapatan operasional. 

b. Komponen biaya operasional terdiri dari biaya bunga dan biaya operasional. 

5. Net Interest Margin (NIM) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan dari bunga bersih. 

Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

NIM = 
                            

                          
X 100%  .............................(5) 

Keterangan :  

 Aset produktif yang terdiri dari giro pada Bank Indonesia, surat – 

surat berharga pada pihak ketiga, kredit pada pihak ketiga, penyertaan pada pihak 

ketiga, tagihan lain pada pihak ketiga, serta komitmen dan kontijensi pada pihak 

ketiga. 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada Rasio Profitabilitas 

adalah variabel tergantung ROA dan variabel bebasnya adalah NIM. 

 

2.2.2.Rasio Kinerja Keuangan Bank 

 Kinerja suatu bank itu sangat penting untuk untuk membentuk 

kepercayaan masyarakat kepda perusahaan bank itu sendiri. Hal ini tercermin 

dengan adanya penilaian kinerja keuangan bank melalui pengukuran secara 

kuantitatif yaitu dengan menggunakan rasio – rasio keuangan. Kinerja keuangan 

yang meliputi Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi dan Sovabilitas 

yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan. 
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2.2.2.1 Likuiditas Bank 

 Menurut Kasmir (2012 : 315-319 ), Likuiditas bank digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada 

saat ditagih. Dengan kata lain membayar kembali pencairan dana deposannya 

pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. 

Semakin besar rasio ini semakin likuid. Untuk pengukuran rasio ini menggunakan 

beberapa jenis rasio yang masing – masing dari rasio ini  mempunyai tujuan 

tersendiri. Adapun rasio – rasio yang digunakan untuk mengukur Likuiditas bank 

adalah sebagai berikut : 

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 = 
                     

                        
X 100%  ...............................(6) 

Keterangan :  

a. Kredit yang diberikan adalah total kedit yang diberikan kepada pihak ketiga ( 

tidak termasuk kredit ke bank lain). 

b. Jumlah dana pihak ketiga yang terdiri giro, tabunga, dan deposito berjangka ( 

tidak termasuk antar bank ). 

 

2. Investing Policy Ratio ( IPR) 

 IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat – surat berharga yang 
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dimilikinya. Rasio ini berperan dalam usaha bank untuk menjaga likuiditasnya 

agar tidak berlebihan maupun kekurangan sehingga dapat memperoleh laba yang 

optimal. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

IPR = 
                    

                       
X 100%    ...............................(7) 

Keterangan : 

a. surat – surat berharga  

b. Total dana pihak ketiga yang terdiri giro, tabunga, dan deposito. 

3. Quick Ratio 

 Quick Ratiomerupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposannya (pemilik 

simpanan giro,tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuidyang 

dimiliki oleh bank. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

Quick Ratio=
           

             
X 100%     ............................(8) 

Keterangan : 

a. Cash asset terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank Lain, 

Aktiva likuid dalam valuta asing. 

b. Total Deposito terdiri giro, tabunga, deposito berjangka, dan deposito. 

4. Banking Ratio 

Banking ratio digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit 

yang dimiliki. Semakin tinggi ratio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin 
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rendah . Hal ini karena dana yang digunakan untuk membinyai kredit semakin 

kecil. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

Banking Ratio = 
          

             
X 100%    ...............................(9) 

Keterangan : 

a. Total loan pinjaman yang diberikan. 

b. Total deposit. 

5. Loan to Assets Ratio ( LAR ) 

 LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jaminan 

jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah aktiva yang dimiliki oleh bank. 

Semakin tinggi tingkat rasio, semakin rendah tingkat likuiditas bank. Rasio ini 

memberikan informasi porsi dana yang dialokasikan dalam bentuk kredit dari total 

aset bank. Kenaikan rasio ini akan menunjukkan likuiditas bank. Rasio ini dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

LAR = 
            

            
X 100%     .............................(10) 

Keterangan : 

a. Jumlah kredit yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pos 10 (kredit yang 

diberikan) tapi PPAP tidak dihitung. 

b. Jumlah aset diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktivanya.  

 

6.Cash Ratio ( CR) 

Cash Ratio merupakan ratio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta yang likuid yang  
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dimiliki bank tersebut. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

CR = 
            

                       
X 100%   .............................(11) 

Keterangan : 

a. Alat – alat likuid terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank 

lain, tagihan lainnya dan surat berharga. 

b. Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka. 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio Likuiditas 

adalah variabel bebasLDR dan IPR. 

2.2.2.2 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 kondisi aset 

bank dan kecukupan manajemen resiko kredit. Adapun rasio – rasio yang 

digunakan untuk mengukur kualitas aktiva bank adalah sebagai berikut : 

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

Keterangan : 
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a. Kredit bermasalah yang terdiri dari kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet 

(M). 

b. Total kredit merupakan jumlah kredit kepada pihak ketiga untuk pihak terkait 

maupun tidak terkait. 

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%  .............................(13) 

Dimana : 

a. Aktiva Produktif bermasalah terdiri dari : jumlah aktiva produktif pihak terkait 

maupun tidak terkait, yang terdiri dari Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), 

dan Macet (M), yang terdapat di kualitas aktiva produktif. 

b. Aktiva Produktif terdiri dari : jumlah seluruh aktiva produktif pihak terkait 

maupun tidak terkait, yang terdiri dari Lancar, Dalam Pengawasan Khusus, 

Kurang Lancar, Macet yang terdapat di kualitas aktiva produktif. 

c. Rasio dihitung perposisi dengan perkembangan selama dua belas bulan 

terkahir. 

d. Cakupan komponen aktiva produktif yang berpedoman kepada ketentuan BI. 

3. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) 

APYD merupakan aktiva produktif baik yang sudah maupun yang 
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mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian 

yang besarnya sudah ditetapkan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

APYD = 
                                      

                      
X 100%  ...............................(14) 

Keterangan : 

a. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. 

b. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 

d. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan. 

e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 

4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

 Rasio PPAP dibentuk terhadap PPA wajib dibentuk merupakan rasio 

yang mengukur kepatuhan bank dalam membentukk PPAP dan mengukur kualitas 

aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini, bank semakin mematuhi ketentuan 

pembentukan PPAP. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

PPAP = 
             

                        
X 100%             ...............................(15) 

Keterangan : 

f. PPAP yang telah dibentuk terdiri dari total PPA yang telah dibentuk yang 

terdpat dalam kualitas aktiva produktif. 

g. PPAP yang wajib dibentuk terdiri dari total PPA yang wajib dibentuk yang 

terdapat dalam kualitas aktiva produktif. 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio Kualitas 

Aktiva adalah variabel bebas NPL dan APB.  
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2.2.2.3 Sensitivitas 

 Menurut Veitzhal Rivai (2013:485), Penilaian sensitivitas terhadap 

risiko pasar merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk 

mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan 

manajemen resiko pasar. Rasio yang digunakan untuk mengukur sensitivitas bank 

yaitu : 

1.Interest Risk Rate (IRR) 

 Rasio tingkat suku bunga adalah rasio yang timbul akibat berubahnya 

tingkat suku bunga yang pada akhirnya menurunkan nilai pasar, surat-surat 

berharga pada saat yang sama. Rasioini dapat dihitung menggunakan rumus : 

IRR = 
    

    
X 100%   .............................(16) 

Keterangan; 

1. Interest Rate Sensitivity Asset ( IRSA ) terdiri dari : 

Sertifikat bank indonesia, giro pada bank lain, penepatan pada bank lain, surat 

berharga, kredit yang diberikan, peyertaan. 

2. Interest Rate Sensitive Liabilities ( IRSL ) terdiri dari : 

Giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, 

simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima. 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

 PDN merupakan penjualan dari nilai absolut dari selisi bersih aktiva 

dan passiva dalam neraca. Untuk setiap valuta asing yang ditambah dengan selisih 

bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen dan kontijensi 

dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing dinyatakan dalam rupiah.  
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Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

PDN=
(                          )                          

     
X100%  ...........(17) 

Keterangan : 

a. Aktiva valas terdiri dari giro pada BI, surat berharga,kredit yang diberikan. 

b. Passiva valas terdiri dari giro,simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, 

sertifikat deposito, 

c. Off balance sheet tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi. 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio Sensitivitas 

adalah variabel bebas IRR. 

2.2.2.4 Efisiensi 

 Efisiensi bank adalah kemampuan bank untuk melakukan kegiatan 

operasional dengan mengendalikan biaya dan menggunakan pendapatan secara 

efisien. Rasio efisien adalah rasio yang digunakan untuk mengukur performance 

atau menilai kinerja manajemen bank yang bersangkutan, menurut ( SEBI No. 

13/24/DNPN tanggal 25 Oktober 2011 ). Adalah sebagai berikut : 

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 : 
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BOPO = 
                       

                             
X 100%  .............................(18) 

Keterangan : 

1. Biaya operasional adalah seluruh biaya yang berhubungan lansung dengan 

kegiatan usaha bank terdiri dari biaya bunga, biaya valas, biaya tenaga kerja, 

penyusutan, dan biaya lainnya. 

2. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil lansung 

dari kegiatan usaha bank yang terdiri dari hasil bunga, pendapatan provisi 

komisi, pendapatan valas, dan pendapatan lain - lainnya. 

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Maka sebaliknya jika semakin besar rasio ini maka tidak efisien 

biaya operasional dan mengakibatkan penurunan laba. 

2. Fee Base Income Ratio ( FBIR ) 

Menurut Veithzal Rivai (2013: 482) Fee Base Income Ratio adalah 

pendapatan operasional diluar bunga. Adapun keuntungan yang didapat dari 

transaksi yang diberikan dalam jas-jasa lainnya: 

a. Biaya administrasi : biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang 

memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya 

dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. 

b. Biaya kirim : biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik 

jasa transfer dalam negeri maupun luar negeri. 

c. Biaya tagih : biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagikan 

dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa kliring dan jasa inkaso. 
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d. Biaya provisi dan komisi : biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan 

kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap 

suatu fasilitas perbankan. Besarnya provisi dan komisi tergantung dari jasa 

yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. 

e. Biaya sewa : biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa 

save deposit box. Besarnya biaya sewa tergantung ukuran box dan jangka 

waktu yang digunakan. 

f. Biaya iuran : biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu 

kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran. 

Biasanya biaya iuran ini dikenakan pertahun. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula pendapatan 

operasional diluar bunga. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

FBIR = 
                                    

                      
X 100% .............................(19) 

3. Laverage Multiple Ratio (LMR) 

 LMR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya, karena adanya biaya yang 

harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

LMR = 
          

            
X 100%     .............................(20) 

4. Asset Utilization Ratio (AUR) 

 AUR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dala, rangka 
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menghasilkan pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

AUR=
                                                  

          
X100%  ...........(21) 

5. Rate Return On Loan 

 Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

Rate Return On Loan= 
                

          
X100%    .............................(22) 

6. Cosf Of Found 

 Cosf Of Found merupaka rasio yang digunakan untukmengukur 

besarnya biaya yang dikeluarkan sejauh deposit yang ada di bank tersebut.Rasio 

ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Cosf Of Found = 
                

             
X 100%   .............................(23) 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio Efisiensi 

adalah variabel bebas BOPO dan FBIR. 

2.2.2.5 Solvabilitas 

 Menurut (Kasmir,2012:322), Solvabillitas merupakan 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 manajemen 
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bank dalam menentukan besar aktiva tetap yang dimiliki oleh bank terhadap 

modal yang dimiliki. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

FACR = 
                           

     
X 100%   .............................(24) 

Keterangan : 

a. Aktiva tetap dibedakan menjadi 2 yaitu : 

 Aktiva tetap tidak bergerak misalnya, tanah, bangunan.Aktiva tetap 

bergerak misalnya, kendaraan, komputer, dan lain-lain. Semua aktiva tetap 

bergerak tercatat sebagai inventaris kantor bank yang bersangkutan untuk 

komponen modal terdiri dari modal inti ditambah modal pelengkap. 

b. Modal yaitu modal agio dan disagio, opsi saham, modal sumbangan dan setoran 

modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, selisih transaksi perubahan ekuitas 

atas perusahaan. Pendapatan komprehensif lainny, saldo laba rugi, saldo rugi yang 

belum direalisaasi dari surat berharga. 

2. Primary Ratio (PR) 

 PR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah 

permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang 

terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

PR = 
     

          
X 100%      .............................(25) 

Keterangan : 

a. Modal dalam PR meliputi penjumlahan dari modal disetor, dana setoran modal, 

cadangan umum, cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu dan laba berjalan. 
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3. Risk Assets Ratio 

 Risk Assets Ratio merupakan rasio untuk mengukur penurunan risk 

assets ratio. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

RiskAssetsRatio=
              

                                   
X100%        ...................(26) 

4. Secondary Risk Ratio 

 Secondary Risk Ratio merupakan rasio untuk mengukur penurunan 

aset yang mempunyai resiko lebih tinggi.Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Secondary Risk Ratio = 
              

                     
X 100%  .............................(27) 

5. Capitasl Adequacy Ratio (CAR) 

 CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama 

resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

CAR = 
             (                           ) 

                              
X 100 .............................(28) 

Keterangan :  

a. Modal Inti adalah modal sendiri yang tertera dalam posisi terdiri dari : 

a) Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif 

oleh pemiliknya dan telah disetuji oleh otoritas moneter. 

b) Agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima bank 

karena harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 
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c) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh dari sumbangan 

saham, termasuk modal dari donasi dari luar negeri. 

d) Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

yang ditahan atau dari laba setelah pajak setelah dikurangi pajak dan 

mendapat persetujuan RUPS. 

e) Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disishkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS. 

f) Laba ditahan adalah saldo laba setelah dikurangi pajak oleh RUPS tidak 

dibagi. 

g) Laba tahun lalu adalah laba tahun lalu setelah dikurangi pajak dan 

belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. 

h) Rugi tahun lalu dalah kerugian yang telah diderita pada tahun lalu. 

i) Laba tahun berjalan adalah laba tahun berjalah setelah diperhitungkan 

dengan kekurangan pembentukan penyisihan aktiva produktif. 

b. Modal peengkap adalah modal pinjaman dari cadangan revaluasi aktiva serta 

cadagan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang terdiri dari : 

a) Cadangan revaluasi aktiva tetap merupakan cadangan yang dibentuk 

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki bank. 

b) Penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan cadangan yang 

dibentuk dengan cara membebankan laba rugi tahun berjalan dengan 

maksud untuk menampung kerugian yang mengkin timbul sebagai 

akibat dari tidak diterimanya seluruh atau sebagian aktiva produktif 

(maksimum 1,25% dari ATMR). 
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c) Modal pinjaman merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat-

warkat yang dimiliki sifat seperti ini modal (maksimum 50% dari 

ATMR). 

d) Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat 

seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pembrti pinjaman, 

memperoleh persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank bersangkutan 

dan perjanjian lainnya. 

e) Peningkatan nilai penyertaan pada fortofolio yang bersedia untuk dijual 

setinggi – tingginya. 

c. Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah aktiva neraca yang diberikan 

bobot sesuai kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva dan beberapa pos 

dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi. 

 Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio Solvabilitas 

adalah variabel bebas FACR. 

 

2.3 Pengaruh Antara Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas 

Efisiensi dan Sovabilitas Terhadap ROA 

 

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. 
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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. 

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. 

 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. 

5.Pengaruh IRR terhadap ROA 
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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. 

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. 

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.  



40 

 

 

Sehingga pengaruh BOPO terhadap ROA adalah negatif  

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. 

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. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 
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                     +             +        -     -    (+/-)    +     -         +        - 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.5  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. LDR, IPR, NPL, APB, IRR, NIM, BOPO, FBIR dan FACR secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

2. LDR secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 
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3. IPR secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

4. NPL secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional NonDevisa. 

5. APB secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional NonDevisa. 

6. IRR secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

7. NIM secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

8. BOPO secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

9. FBIR secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

10.FACR secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 


