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ABSRTACT 

 

This research aims to analyze whether LDR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, 

and FBIR simultaneously and partially are significant effect toward ROA on Foreign Exchange 

National Private Banks Go Public.  

Samples in research are Artha Graha International Bank, Ekonomi Raharja Bank, 

Mayapada International Bank, and Mega Bank. Data in The research uses documentation 

method. datas are taken from published Financial repot of Foreign Exchange National Private 

Commercial Banks Go Public begun from first quarter at year 2010 until second quarter at year 

2015. The technique of data analysis uses multiple linear regression analysis.  

The result of the research showed that LDR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, 

and FBIR simultaneously have a significant effect toward ROA. Partially LDR, BOPO, and 

FBIR have a significant effect toward ROA, but the other side happened to LAR, APB, NPL, 

PDN, IRR which don’t have a significant effect toward ROA. And the las result, the dominant 

variable which effecting ROA is BOPO 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi yang saat ini 

semakin meningkat menunjukkan bahwa 

adanya pembangunan ekonomi yang baik 

dari suatu bangsa. Dalam pembangunan 

ekonomi peran perbankan sebagai lembaga 

keuangan sangat penting dalam 

pembiayaan. Sehingga dalam pembiayaan 

pembangunan ekonomi lembaga keuangan 

yang terlibat yaitu lembaga keuangan bank 

dan lembaga keuangan bukan bank.  

Bank pada dasarnya adalah industri yang 

ROA seharusnya meningkat dari waktu ke 

waktu, namun tidak demikian halnya  yang  

terjadi  pada  Bank-Bank Umum Swasta 

Nasional  Devisa Go Public 

yang ditunjukkan pada tabel 1.1bergerak 

pada bidang penghimpunan dana yang 

mana bank adalah lembaga yang menjadi 

media perantara keuangan atau financial 

intermediary yang mengandalkan 

kepercayaan masyarakat dengan 

menghimpun dana dalam bentuk tabungan, 

giro, dan deposito. Sedangkan menyalurkan 

dana dalam bentuk kredit kepada 

masyarakat yang membutuhkan.  

Salah satu tujuan bank adalah untuk 

mendapatkan keuntungan (profit), karena 

dengan diperolehnya keuntungan maka 

bank dapat tetap berkembang. Untuk 

mengetahui tingkat kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan adalah 

dengan rasio Return On Asset (ROA). ROA 

adalah perbandingan antara laba bersih 

sebelum pajak dengan total asset. 

ROA seharusnya meningkat dari waktu ke 

waktu, namun tidak demikian halnya  yang  

terjadi  pada  Bank-Bank Umum Swasta 

Nasional  Devisa Go Public yang 

ditunjukkan pada tabel 1 .Berdasarkan tabel 

1 dapat diketahui bahwa rata-rata ROA 

mailto:zulfikar.andreas99@gmail.com
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Tabel 1 

POSISI ROA PADA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA GO 

PUBLIC SELAMA TAHUN 2011-2015  

(dalam persentase) 

no. Nama Bank 
ROA rata -

rata 

tren 2010 2011 tren 2012 tren 2013 tren 2014 tren 2015 tren 

1 
PT. Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk 0,76 0,72 -0,04 0,66 -0,06 1,39 0,73 0,78 -0,61 0,68 -0,1 -0,02 

2 
PT. Bank Bukopin, 

Tbk 
1,65 1,87 0,25 1,83 -0,04 1,75 -0,1 1,33 -0,42 1,55 0,22 -0,02 

3 
PT. Bank Bumi 

Arta, Tbk 
1,47 2,11 0,59 2,47 0,36 2,05 -0,4 1,52 -0,53 1,19 -0,33 -0,06 

4 
PT. Bank Capital 

Indonesia, Tbk 
0,74 0,84 0,1 1,32 0,48 1,59 0,27 1,33 -0,26 1,23 -0,1 0,10 

5 
PT. Bank Central 

Asia, Tbk 
3,51 3,82 0,31 3,59 -0,23 3,84 0,25 3,86 0,02 3,75 -0,11 0,05 

6 
PT. Bank CIMB 

Niaga, Tbk 
2,73 2,78 0,05 3,11 0,33 2,75 -0,4 1,60 -1,15 0,20 -1,4 -0,51 

7 
PT. Bank Danamon 

Indonesia, Tbk 
3,34 2,84 -0,5 3,18 0,34 2,75 -0,4 3,14 0,39 2,07 -1,07 -0,25 

8 
PT. Bank Ekonomi 

Raharja, Tbk 
1,78 1,49 -0,29 1,02 -0,47 1,19 0,17 0,30 -0,89 0,34 0,04 -0,29 

9 
PT. Bank Himpunan 

Saudara 1906 , Tbk 
2,78 3,00 0,22 2,78 -0,22 2,23 -0,6 2,81 0,58 2,11 -0,7 -0,13 

10 

PT. Bank 

Internasional 

Indonesia, Tbk 

1,01 1,11 0,1 1,49 0,38 1,53 0,04 0,41 -1,12 0,52 0,11 -0,10 

11 
PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk 
1,22 2,07 0,85 2,41 0,34 2,53 0,12 1,98 -0,55 1,96 -0,02 0,15 

12 
PT. Bank Mega, Tbk 

2,45 2,29 -0,16 2,74 0,45 1,14 -1,6 1,16 0,02 1,96 0,8 -0,10 

13 
PT. Bank MNC 

Internasional, Tbk 
0,24 

-

1,64 
-1,88 0,09 1,73 -0,93 -1 -0,82 0,11 0,10 0,92 -0,03 

14 
PT. Bank Mutiara, 

Tbk 
2,53 2,17 -0,36 1,06 -1,11 -7,58 -8,6 -4,96 2,62 -3,79 1,17 -1,26 

15 
PT. Bank Nusantara 

Parahyangan, Tbk 
1,4 1,53 0,13 1,57 0,04 1,58 0,01 1,32 -0,26 0,65 -0,67 -0,15 

16 
PT. Bank OCBC 

NISP, Tbk 
1,09 1,91 0,82 1,79 -0,12 1,81 0,02 1,79 -0,02 1,7 -0,09 0,12 

17 
PT. Bank Of India, 

Tbk 
2,93 3,66 0,73 3,14 -0,52 3,8 0,66 3,36 -0,44 3,91 0,55 0,20 

18 
PT. Bank Pan 

Indonesia 
1,87 2,02 0,15 1,96 -0,06 1,85 -0,1 1,79 -0,06 1,61 -0,18 -0,05 

19 
PT. Bank Permata, 

Tbk 
1,89 1,66 -0,23 1,7 0,04 1,55 -0,2 1,16 -0,39 1,16 0 -0,15 

20 
PT. Bank Sinarmas, 

Tbk 
1,44 1,07 -0,37 1,74 0,67 1,71 -0,03 1,02 -0,69 0,81 -0,21 -0,13 

21 
PT. Bank Victoria 

Internasioanl, Tbk 
1,71 2,65 0,94 2,17 -0,48 2,1 -0,1 1,08 -1,02 0,97 -0,11 -0,15 

22 

PT. Bank Windu 

Kentjana 

Internasional, Tbk 

1,11 0,96 -0,15 2,04 1,08 1,74 -0,3 0,79 -0,95 0,66 -0,13 -0,09 

23 
PT. BRI Agroniaga, 

Tbk 
1 1,39 0,39 1,63 0,24 1,66 0,03 1,53 -0,13 1,65 0,12 0,13 

24 
PT. QNB Bank 

Kesawan, Tbk 
0,17 0,46 0,29 -0,8 -1,26 0,07 0,87 1,05 0,98 0,34 -0,71 0,03 

Rata-Rata Tren Bank   0,08  0,08  -0,44  -0,20  -0,08 -0,11 

Sumber : laporan keuangan publikasi www.ojk.go.id, diolah 

* Data per Juni 2015 (triwulan II) 

 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public pada periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015 

cenderung mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren ROA 

negatif sebesar 0,11 persen. 

http://www.ojk.go.id/
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Jika dilihat lebih rinci, maka diketahui 

bahwa selama periode triwulan I tahun 

2010 sampai dengan 2015 triwulan II, 

ternyata semua Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pernah mengalami 

penurunan ROA yang dibuktikan dengan 

tren negatif dari satu tahun ke tahun 

berikutnya. Kenyataan ini menunjukkan 

bahwa masih terdapat masalah pada ROA 

bank umum swasta nasional devisa, 

sehingga perlu dilakukan kajian penelitian 

guna mengetahui penyebab terjadinya 

penurunan ROA. 

 

Tujuan dari penelitian : 

Mengetahui  tingkat signifikansi  pengaruh 

LDR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR,BOPO, 

dan FBIR secara bersama-sama terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui  LAR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui APB secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui NPL secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui PDN secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public. 

Mengetahui IRR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public. 

Mengetahui BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui FBIR secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Mengetahui dari LDR, LAR, APB, NPL, 

PDN, IRR, dan BOPO yang memberikan 

kontribusi dominan terhadap ROA pada 

Bank-bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public. 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Menurut kasmir (2012 : 327) Profitabilitas 

bank merupakan kemampuan bank untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Pengukuran profitabilitas 

bank dapat diukur dengan rasio sebagai 

berikut: 

Gross Profit Margin (GPM) : Rasio ini 

digunakan untuk mengetahui persentase 

laba dari kegiatan usaha murni dari bank 

yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-

biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk 

mengukur rasio ini adalah 

𝐺𝑃𝑀 =
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
𝑋100% 

Return On Asset (ROA) : Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan dari pengelolaan asset. 

Semakin besar ROA suatu bank semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

oleh bank tersebut. Rumus yang dapat 

digunakan untuk mengukur rasio ini adalah 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100% 

Likuiditas 

Menurut veithzal Rivai (2012 : 482) 

likuiditas merupakan penilaian terhadap 

kemampuan bank untuk memelihara dan 

memenuhi kebutuhan likuiditas yang 

memadai. Bank dikatakan likuid apabila 

mempunyai alat pembayaran berupa harta 

lancar lebih besar dibandingkan dengan 

seluruh kewajibannya Likuiditas bank 

dapat diukur menggunakan rasio-rasio 
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sebagai berikut (veithzal Rivai 2012 : 482 -

485) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) : Rasio ini 

adalah Rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan 

dana yang diterima oleh bank, yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. 

Rasio ini dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐿𝐷𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑃𝐾
 x100% 

Loan to Asset Ratio (LAR) : Rasio ini 

untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

yang menunjukkan  kemampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki 

bank. Rasio ini dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐿𝐴𝑅 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

Kulaitas Aktiva  

Kualitas Aktiva atau earning asset 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). 

Pendapat Lukman Dendawijaya didukung 

oleh pendapat Taswan yang menambahkan 

rasio untuk mengukur kinerja kualitas 

aktiva yaitu sebagai berikut (taswan, 

2010:166-167) : 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) : 

Aktiva Produktif Bermasalah digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelolah aktiva 

produktif bermasalah terhadap total aktiva 

produktif. Rasio ini dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

APB = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
x 100 % 

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 dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

NPL = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 
 𝑥 100% 

Sensitivitas 

Menurut Veithzal Rivai (2012 : 485) 

“Sensitivitas terhadap pasar merupakan 

penilaian terhadap kemampuan modal bank 

untuk mengcover akibat yang ditimbulkan 

oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan 

manajemen risiko pasar”. Pendapat tersebut 

didukung oleh pendapat (Taswan 2010 : 

168,484) yang menambahkan rasio untuk 

mengukur kinerja sensitivitas terhadap 

pasar yaitu sebagai berikut : 

Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN adalah rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur sensitivitas bank terhadap 

perubahan nilai tukar. Rasio ini dapat 

diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

PDN = 
(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠−𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠) + 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑜𝑓𝑓 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 x 100% 

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. Jika suku 

bunga cenderung naik maka terjadi 

peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dibanding peningkatan biaya bunga dan 

sebaliknya. Rasio ini dapat diukur 

menggunakan rumus: 

IRR = 
𝐼𝑅𝑆𝐴

𝐼𝑅𝑆𝐿
 x 100% 

Efisiensi 

Menurut Veithzal Rivai (2012 : 480) 

Efisiensi adalah rasio yang digunakan 

untuk memastikan efisiensi dan kualitas 

pendapatan bank secara benar dan akurat. 

Kelmahan dari sisi pendapatan riil  

merupakan indikator terhadap potensi 

masalahbank. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi adalah sebagai berikut 

(Veithzal Rivai 2012 : 480 – 482): 
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Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio  ini  adalah   perbandingan   antara  

biaya   operasional   dengan  pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Rasio ini 

dapat diukur dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR adalah rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan manajemen 

suatu bank dalam menghasilkan 

pendapatan operasional selain bunga. Rasio 

ini dapat diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

FBIR =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x100% 

BOPO = 
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 (𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛) 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 x100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Dari rancangan penelitian ini peneliti 

menjelaskan jenis penelitian yang akan 

dilakukan dan jenis penelitian ini 

berdasarkan aspek: 

1. Merujuk kepada pendapat Imam Ghozali 

(2011:7) Metode analisis yang di gunakan 

adalah regresi linier berganda yaitu metode 

statistik untuk menguji hubungan antara 

lebih dari satu variabel bebas dengan satu 

variabel terikat. Penelitian ini disebut 

penelitian kausal karena merupakan 

penelitian yang mencari hubungan antara 

variabel-variabel bebas terhadap variabel 

tergantungnya.  

2. Merujuk kepada Rosady Ruslan 

(2010:138) jenis penelitian ini jika dilihat 

dari sumber datanya termasuk penelitian 

sekunder. Karena data yang digunakan 

adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung yaitu melalui media perantara 

(dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan 

pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 

dalam suatu penelitian tertentu. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari laporan 

keuangan publikasi yang diterbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan melalui websitenya 

dan dari bank yang bersangkutan

BANK 

KINERJA BANK 

LIKUIDITAS KAULITAS AKTIVA SENSITIVITAS EFISIENSI 

LDR LAR APB NPL PDN IRR BOPO 

RETURN ON ASSET 

FBIR 

+ + - - +/- +/- - + 
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Identifikasi variabel 

Dalam penelitian ini menggunakan dua 

jenis variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas yang 

digunakan meliputi : 

1. LDR  (X1) 

2. LAR  (X2) 

3. APB  (X3) 

4. NPL  (X4) 

5. PDN  (X5) 

6. IRR  (X6) 

7. BOPO  (X7) 

8. FBIR  (X8) 

Variabel terikatnya adalah 

9. ROA  (Y) 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

ROA merupakan perbandingan antara laba 

sebelum pajak terhadap   

total asset yang dimiliki oleh bank swasta 

nasional devisa go public pada periode 

triwulan I 2010 sampai dengan triwulan II 

2015 

LDR merupakan perbandingan antara total 

kredit yang diberikan terhadap total dana 

pihak ketiga yang dimiliki oleh bank swasta 

nasional devisa go public pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2015 

LAR merupakan perbandingan jumlah 

kredit yang diberikan terhadap total aset 

yang dimiliki oleh bank swasta nasional 

devisa go public pada periode triwulan I 

2010 sampai dengan triwulan II 2015 

APB merupakan perbandingan antara 

aktiva produktif bermasalah yang 

kolektibilitasnya kurang lancar (KL), 

diragukan (D), dan macet (M) terhadap 

total aktiva produktif pada Bank Swasta 

Nasional Devisa Go Public periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan tahun II 2015. 

NPL merupakan perbandingan antara kredit 

bermasalah terhadap total kredit pada Bank 

swasta nasional devisa go public pada 

periode   triwulan   I   tahun   2010   sampai 

dengan triwulan II tahun 2015 

PDN merupakan perbandingan antara 

selisih aktiva valas dan pasiva valas 

ditambah selisih bersih off balance sheet 

valuta dibagi dengan modal pada Bank 

Swasta Nasional Devisa Go Public periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2015 

IRR merupakan perbandingan antara ISA 

(Interest Sensitive Asset) terhadap ISL 

(Interest Sensitive Liabilities) pada bank 

swasta nasional devisa go public periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2015 

BOPO merupakan perbandingan antara 

total biaya operasional yang dikeluarkan 

oleh bank terhadap total pendapatan 

operasional yang dimiliki oleh bank swasta 

nasional triwulan devisa go public pada 

periode I tahun 2010 sampai dengan  

triwulan  II  tahun  2015 

FBIR merupakan perbandingan antara 

pendapatan operasional diluar pendapatan 

bunga terhadap pendapatan operasional 

yang yang dimiliki oleh bank swasta 

nasional devisa go public pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2015 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah Bank swasta nasional 

devisa Go Public. Merujuk kepada 

pendapat (Sugiyono 2013:368) maka teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel yang dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria penentuan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public yang memiliki 

total asset dua puluh lima triliun rupiah 

sampai dengan tujuh puluh triliun rupiah 

per Juni 2015. Berdasarkan kriteria tersebut  

maka   populasi   terpilih   sebagai   sampel 

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2 

Sampel BUSN Devisa Go Public 

per uni 2015 

Sumber : laporan keuangan publikasi 

www.ojk.go.id, diolah 

ANALISIS DATA  DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas (Independent) terhadap 

variabel terikat (dependent). Untuk 

mempermudah dalam analisis regresi linier 

berganda berikut adalah hasil pengolahan 

data pada tabel 3 

Tabel 3 

Koefisien Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, 

maka dapat diambil persamaan regresi 

linier sebagai berikut : 

Y = 10.174 + 0.036 X1 - 0.019 X2 + 0.064 

X3 + 0.050 X4 + 0.024 X5 - 0.003 X6 -  

0.121 X7 + 0.018 X8 + e 

Konstanta (β0) = 10.174 Menunjukkan 

besarnya variabel Y yang tidak dipengaruhi 

oleh variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, 

X8 (variabel bebas = 0, maka variabel Y 

sebesar 10.174 

β1 = 0.036 Jika variabel X1 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0.036 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X1 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0.036 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan 

β2 = -0.019 Jika variabel X2 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0.019 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X2 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan kenaikan pada 

variabel Y sebesar 0.019 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan 

β3 = 0.064 Jika variabel X3 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0.064 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X3 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0.064 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan 

β4 = 0.050 Jika variabel X4 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0.050 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X4 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0.050 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan 

β5 = 0.024 Jika variabel X5 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0.024 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X5 mengalami penurunan sebesar satu 

Nama Bank Total Asset 

PT. Bank Artha graha 

internasional 
Rp25.908.254 

PT. Bank Ekonomi 

Raharja, Tbk 
Rp31.469.278 

PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk 
Rp40.833.543 

PT. Bank Mega, Tbk Rp62.770.020 

Variabel 

Penelitian 

Koefisien Regresi 

X1 0.036 

X2 -0.019 

X3 0.064 

X4 0.050 

X5 0.024 

X6 -0.003 

X7 -0.121 

X8 0.018 

R Square = 0.918 

Sig F = 0.000 

Konstanta = 10.174 

F hit = 110.467 

http://www.ojk.go.id/
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persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0.024 dengan 

asumsi variable bebas lainnya konstan 

β6 = -0.003 Jika variabel X6 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0.003 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X6 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan kenaikan pada 

variabel Y sebesar 0.003 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan 

β7 = -0.121 Jika variabel X7 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0.121 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X7 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan kenaikan pada 

variabel Y sebesar 0.121 dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan 

β8 = 0.018 Jika variabel X8 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0.018 dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. Sebaliknya jika variabel 

X8 mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0.018 dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan pada 

variabel Y sebesar 0.024 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan 

Uji F (Serempak) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

signifikan tidaknya pengaruh seluruh 

variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0, 

berarti variabel bebas  secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadapa variabel tergantung. 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4  ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ 0, 

berarti variabel-variabel bebas secara 

simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung.  

α = 0.05, dengan df1 = k = 8 dan df2 = n - k 

- 1 = 88 - 8 - 1 = 79, sehingga Ftabel sebesar 

2.06 

Kriteria pengujian hipotesis 

Jika F hitung  < F tabel, maka Ho diterima dan 

H1 ditolak 

Jika F hitung  > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 

diterima 

Berdasarkan perhitungan SPSS maka 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 110.467 

Kesimpulan : 

Fhitung = 110.467 > Ftabel = 2.06, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel 

bebas secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

tergantung 

 

  
Gambar 2 

Daerah Penerimaan atau Penolakan Ho Uji F 

 

Koefisien determinasi atau R Square 

sebesar 0.918 yang mengindikasikan bahwa 

8.2 persen dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model yaitu variabel-variabel bebas 

lain yang tidak menjadi sampel penelitian 

ini yang sebenarnya juga berkontribusi 

mempengaruhi variabel tergantung (Y) 

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.958 yang 

menunjukkan bahwa variabel-variabel 

bebas yang menjadi sampel penelitian ini 

secara simultan mempengaruhi variabel 

tergantung (Y) karena besarnya mendekati 

angka satu. 

Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel – variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y) dengan melihat 

besarnya thitung, sehingga dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Uji Hipotesis 

Uji Sisi Kanan 

H0 :  β1  ≤  0, berarti variabel bebas (X1, X2, 

dan X8) secara parsial mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung (Y). H1 : β1  > 0, berarti variabel 

  
  

  

  
Daerah PenerimaanHo 

  

Daerah PenolakanHo   

2.06 110.467 
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bebas (X1, X2, dan X8) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan  terhadap 

variabel tergantung (Y) 

 H0 : β1  ≥ 0, berarti variabel bebas (X3, X4, 

dan X7) secara parsial mempunyai 

pengaruh tidak  signifikan terhadap variabel 

tergantung (Y) 

H1 : β1 < 0, berarti variabel bebas (X3, X4, 

dan X7) secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y)  

Uji t Dua Sisi 

H0 : β1 = 0, berarti variabel bebas (X5 dan 

X6) secara parsial mempunyai pengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung (Y) 

H1 : β1 ≠ 0, berarti variabel bebas (X5 dan 

X6) secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y) 

α = 0.05 dengan df = n – k – 1 = 88 - 8 -1 = 

79, maka akan diperoleh nilai ttabel sebesar 

1.664, sedangkan untuk α = 0.025 dengan 

df = 79, maka akan diperoleh nilai ttabel 

sebesar 1.990 

  

Pengaruh X1 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X1 mempunyai 

thitung sebesar  3.208 dan ttabel sebesar 1.664, 

sehingga dapat diketahui bahwa thitung 3.208 

> ttabel 1.664 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel X1 secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Y . Besarnya  koefisien  determinasi  parsial 

X1  sebesar  0.115  yang  berarti secara 

parsial X1 memberikan kontribusi sebesar 

11.5 persen terhadap variabel Y. Hasil uji t 

yang diperoleh pada penelitian ini 

ditunjukkan pada gambar 3 

 
Gambar 3 

Daerah Penerimaan atau Penolakan H0 Uji t 

Variabel X1

 Tabel 4 

Hasil perhitungan Uji t 
 

Variabel t hitung t tabel 
Kesimpulan 

R r2 

H0 H1 

X1 3.208 1.664 Ditolak Diterima 0.339 0.115 

X2 -1.548 1.664 Diterima Ditolak -0.172 0.030 

X3 1.301 -1.664 Diterima Ditolak 0.145 0.021 

X4 0.902 -1.664 Diterima Ditolak 0.101 0.010 

X5 1.181 +/- 1.990 Diterima Ditolak 0.132 0.017 

X6 -0.851 +/- 1.990 Diterima Ditolak -0.095 0.009 

X7 -23.585 -1.664 Ditolak Diterima -0.936 0.876 

X8 6.185 1.664 Ditolak Diterima 0.571 0.326 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS‘ 

 

Pengaruh X2 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X2 mempunyai 

thitung sebesar  -1.548 dan ttabel sebesar 1.664, 

sehingga dapat diketahui bahwa thitung -

1.548 < ttabel 1.664 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel X2 secara parsial mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

Y. Besarnya koefisien determinasi parsial 

X2 sebesar 0.030 yang berarti secara parsial 

X2 memberikan kontribusi sebesar 3 persen 

terhadap variabel Y. Hasil uji t yang 

diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 4 

Ho ditolak 
  Daerah  

Penerimaan Ho 
  

1.664 3.208 
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Gambar 4 

Daerah penerimaan atau Penolakan H0 Uji t 

Variabel X2 

Pengaruh X3 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X3 mempunyai 

thitung sebesar  1.301 dan ttabel sebesar -1.664, 

sehingga dapat diketahui bahwa thitung 1.301 

> ttabel -1.664 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel X3 secara parsial mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

Y. Besarnya koefisien determinasi parsial 

X3 sebesar 0.021 yang berarti secara parsial 

X3 memberikan kontribusi sebesar 2.1 

persen terhadap variabel Y. Hasil uji t yang 

diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 5 

 
 

Gambar 5 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X3 

Pengaruh X4 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X4 mempunyai 

thitung sebesar  0.902 dan ttabel sebesar -

1.664, sehingga dapat diketahui bahwa 

thitung 0.902 > ttabel -1.664 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel X4 secara 

parsial mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel Y. Besarnya 

koefisien determinasi parsial X4 sebesar 

0.010 yang berarti secara parsial X4 

memberikan kontribusi sebesar 1 persen 

terhadap variabel Y. Hasil uji t yang 

diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 6 

 

 

Gambar 6 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X4 

Pengaruh X5 terhadap variabel 

tergantung Y  
Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X5 mempunyai 

thitung sebesar 1.181 dan ttabel sebesar +/- 

1.990, sehingga dapat diketahui bahwa -

ttabel -1.990 <  thitung 1.181 < ttabel 1.990 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel X5 secara 

parsial mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel Y. Besarnya 

koefisien determinasi parsial X5 sebesar 

0.017 yang berarti secara parsial X5 

memberikan kontribusi sebesar 1.7 persen 

terhadap variabel Y. Hasil uji t yang 

diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 7 

Gambar 7 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X5 

Pengaruh X6 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X6 mempunyai 

thitung sebesar -0.851 dan ttabel sebesar +/- 

1.990, sehingga dapat diketahui bahwa -

ttabel -1.990 < thitung  -0.851 < ttabel 1.990 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel X6 secara 

parsial mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel Y. Besarnya 

koefisien determinasi parsial X6 sebesar 

0.009 yang berarti secara parsial X6 

memberikan kontribusi sebesar 0.9 persen 

terhadap   variabel   Y.   Hasil   uji   t   yang

 

Ho ditolak 
  

Daerah  
Penerimaan Ho 

  

Ho ditolak 
  Daerah  

Penerimaan Ho 
  

1.664 -1.548 

-1.664 1.301 

-1.664 

 

0.902 

Ho ditolak 
  

Daerah  
Penerimaan Ho 

  

  
  
  
  
  
  

Ho ditolak 
  

       - 1.998 
  

Ho ditolak 
  Daerah  

Penerimaan Ho 
  

1.181 1.998   
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diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 8 

Gambar 8 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X6 

Pengaruh X7 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X7 mempunyai 

thitung sebesar -23.585 dan ttabel sebesar -

1.664, sehingga dapat diketahui bahwa 

thitung -23.585 < ttabel -1.664 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel X7 secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Y besarnya koefisien 

determinasi parsial X7 sebesar 0.876 yang 

berarti secara parsial X7 memberikan 

kontribusi sebesar 87.6 persen terhadap 

variabel Y. Hasil uji t yang diperoleh pada 

penelitian ini ditunjukkan pada gambar 9 

 

Gambar 9 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X7 
Pengaruh X8 terhadap variabel 

tergantung Y 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 

diperoleh bahwa variabel X8 mempunyai 

thitung sebesar  6.185 dan ttabel sebesar 1.664, 

sehingga dapat diketahui bahwa thitung 6.185 

> ttabel 1.664 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel X8 secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

Y. Besarnya koefisien determinasi parsial 

X8 sebesar 0.326 yang berarti secara parsial 

X8 memberikan kontribusi sebesar 32.6 

persen terhadap variabel Y. Hasil uji t yang 

diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 10 

 

Gambar 10 

Daerah Penerimaan atau  penolakan H0 Uji 

Variabel X7 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda yang telah dilakukan maka dapat 

diperoleh terdapat empat koefisien regresi 

yang sesuai dengan teori dan empat 

variabel bebas yang koefisien regresinya 

tidak sesuai dengan teori 

 

TABEL 5 

KESESUAIAN HASIL DENGAN 

TEORI 

Variabel Teori Koefisien 
Kesuaian 

Teori 

LDR Positif Positif Seusuai 

LAR Positif Negatif 
Tidak 

Sesuai 

APB Negatif Positif 
Tidak 

Sesuai 

NPL Negatif Positif 
Tidak 

Sesuai 

PDN 
Positif & 

Negatif 
Positif Sesuai 

IRR 
Positif & 

Negatif 
Negatif 

Tidak 

Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Positif Sesuai 

 

HASIL REGRESI LINER BERGANDA 
Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut teori, pengaruh LDR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa LDR 

mempunyai koefisien positif sebesar 0.036. 

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

karena secara teoritis apabila LDR 

menurun, berarti telah terjadi peningkatan 

total kredit yang disalurkan dengan 

persentase lebih kecil dibandingkan dengan 

persentase peningkatan dana dari pihak 

ketiga. Akibatnya, terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih kecil dibandingkan 

dengan peningkatan biaya bunga, sehingga 

laba bank menurun dan seharusnya ROA 

  
  
  
  
  
  

Ho ditolak 
  

       - 1.990 

Ho ditolak 
  Daerah  

Penerimaan Ho 
  

-0.851 1.990 
  

Ho ditolak 
  

Daerah  
Penerimaan Ho 

  

Daerah  
Penerimaan  H o 

  

Ho ditolak 
  

-1.664 

 

-23.585 

 

1.664 

 

6.185 
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bank menurun. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2015, ROA sampel 

penelitian cenderung mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren negatif sebesar 0.04 persen. 

Loan to Asset Ratio (LAR) 

Menurut teori, pengaruh LAR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

penelitian Dengan demikian hasil 

penelitian ini tidak sesuai menunjukkan 

bahwa LDR mempunyai koefisien negatif 

sebesar 0.019. dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila LAR 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

total kredit yang disalurkan dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

dengan persentase peningkatan jumlah aset 

yang dimiliki bank, sehingga laba bank 

meningkat dan seharusnya ROA bank 

meningkat, namun selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2015, ROA 

sampel penelitian cenderung mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren negatif sebesar 0.04 persen. 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Menurut teori, pengaruh APB terhadap 

ROA adalah negatif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa APB 

mempunyai koefisien positif sebesar 0.064. 

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila APB 

menurun, berarti telah terjadi peningkatan 

aktiva produktif bermasalah dengan 

persentase lebih kecil dibandingkan dengan 

persentase peningkatan total aktiva 

produktif. Akibatnya, terjadi peningkatan 

biaya yang dicadangkan lebih kecil 

dibanding peningkatan pendapatan, 

sehingga laba bank meningkat dan 

seharusnya ROA bank juga meningkat. 

Namun, Selama periode penelitian triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan II 

tahun 2015, ROA sampel penelitian 

cenderung mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren negatif 

sebesar 0.04 persen. 

Non Performing Loan (NPL) 

Menurut teori, pengaruh NPL terhadap 

ROA adalah negatif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa NPL 

mempunyai koefisien positif sebesar 0.050. 

Dengan demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila NPL 

menurun, berarti telah terjadi peningkatan 

total kredit yang bermasalah dengan 

persentase lebih kecil dibandingkan dengan 

persentase peningkatan total kredit yang 

disalurkan bank. Akibatnya terjadi 

peningkatan biaya pencadangan lebih kecil 

dibandingkan peningkatan pendapatan, 

sehingga laba bank akan meningkat dan 

ROA ikut meningkat, namun selama 

periode penelitian triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015, 

ROA sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0.04 

persen. 

Posisi Devisa Netto (PDN) 

Menurut teori, pengaruh PDN terhadap 

ROA adalah positif atau negatif. Apabila 

dikaitkan dengan nilai tukar selema periode 

penelitian maka PDN seharusnya 

berpengaruh positif dikarenakan nilai tukar 

pada saat periode penelitian cenderung 

meningkat. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PDN mempunyai 

koefisien positif sebesar 0.024. Dengan 

demikian hasil penelitian sesuai dengan 

teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

karena secara teoritis apabila PDN 

menurun, berarti telah terjadi peningkatan 

aktiva valas dengan persentase lebih kecil 

dibanding dengan persentase peningkatan 

pasiva valas. Apabila dikaitkan dengan 

nilai tukar yang cenderung meningkat maka 

akan terjadi peningkatan pendapatan valas 

lebih kecil dibanding peningkatan biaya 

valas, sehingga, laba bank menurun dan 

seharusnya ROA bank juga menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I tahun 
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2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015, 

ROA sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0.04 

persen. 

Interest Rate Risk (IRR) 

Menurut teori, pengaruh IRR terhadap 

ROA adalah positif atau negatif Apabila 

dikaitkan dengan suku bunga selema 

periode penelitian maka IRR seharusnya 

berpengaruh positif dikarenakan suku 

bunga pada saat periode penelitian 

cenderung meningkat. Berdasarkan  hasil   

penelitian   menunjukkan  bahwa  IRR   

mempunyai  koefisien negatif sebesar 

0.003. Dengan demikian hasil penelitian 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila IRR 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

IRSA dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase 

peningkatan IRSL. Apabila dikaitkan 

dengan suku bunga yang cenderung 

meningkat maka akan terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar dibanding 

dengan peningkatan biaya bunga, sehingga, 

laba bank akan meningkat dan ROA bank 

seharusnya juga meningkat. Namun, 

selama periode penelitian triwulan I tahun 

2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015, 

ROA sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0.04 

persen. 

Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Menurut teori, pengaruh BOPO terhadap 

ROA adalah negatif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BOPO 

mempunyai koefisien negatif sebesar 

0.121. Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

karena secara teoritis apabila BOPO 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

beban operasional dengan persentase lebih 

besar dibanding dengan persentase 

peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga, laba bank akan menurun dan 

seharusnya ROA bank juga menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I tahun 

2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015, 

ROA sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0.04 

persen. 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Menurut teori, pengaruh FBIR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa FBIR 

mempunyai koefisien positif sebesar 0.018. 

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

karena secara teoritis apabila BOPO 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

beban operasional dengan persentase lebih 

besar dibanding dengan persentase 

peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga, laba bank akan menurun dan 

seharusnya ROA bank juga menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I tahun 

2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015, 

ROA sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0.04 

persen. 

KESIMPULAN, SARAN, DAN 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :    

LDR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, 

dan FBIR secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya pengaruh LDR, LAR, APB, NPL, 

PDN, IRR, BOPO, dan FBIR secara 

bersama-sama terhadap ROA sebesar 91.8 

persen sedangkan sisanya 8.2 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel penelitian. Dengan demikian 

hipotesis penelitian pertama yang 

menyatakan bahwa LDR, LAR, APB, NPL, 

PDN, IRR, BOPO, dan FBIR secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum 
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Swasta Nasional Devisa Go Public adalah 

diterima. 

LDR secara parsial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya kontribusi LDR sebesar 11.5 

persen. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa LDR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah diterima. 

LAR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif  tidak signifikan terhadap ROA  

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya kontribusi LAR sebesar 3 persen. 

Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa LAR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah ditolak. 

APB secara parsial memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya kontribusi APB sebesar 2.1 

persen. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa APB secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah ditolak. 

NPL secara parsial memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya kontribusi NPL sebesar 1 persen. 

Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah ditolak. 

PDN secara parsial memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

periode triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2015. Besarnya 

kontribusi PDN sebesar 1.7 persen. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa PDN secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum  

Swasta Nasional Go Public adalah ditolak. 

IRR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

periode triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2015. Besarnya 

kontribusi IRR sebesar 0.9 persen. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa IRR secara  parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public adalah ditolak. 

BOPO secara parsial memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

periode triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2015. Besarnya 

kontribusi BOPO sebesar 87.6 persen. 

Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah diterima. 

FBIR secara parsial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public periode triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

Besarnya kontribusi FBIR sebesar 32.6 

persen. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public adalah diterima. 

Diantara Kedelapan variabel bebas LDR, 

LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan 

FBIR yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap ROA adalah BOPO 

karena BOPO berkontribusi terhadap 

perubahan ROA sebesar 87.6 persen. 

Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang 

telah dilakukan masih banyak memiliki 
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banyak keterbatasan. Adapun keterbatasan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

Pertama jumlah variabel yang diteliti 

terbatas, hanya ada delapan variabel yang 

meliputi likuiditas (LDR, LAR), kualitas 

aktiva (NPL, APB), sensitivitas (IRR, 

PDN), dan efisiensi (BOPO, FBIR). 

Kedua objek penelitian ini hanya terbatas 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public yang termasuk dalam sampel 

penelitian yaitu PT. Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk, PT. Bank Ekonomi 

Raharja, Tbk, PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk, dan PT. Bank Mega, 

Tbk.  

Periode penelitian yang digunakan hanya 

selama 5,5 tahun, yaitu mulai triwulan I 

2010 sampai dengan triwulan II 2015. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka 

terdapat beberapa saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dengan hasil 

penelitian : 

Bagi pihak Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 

Kebijakan yang terkait dengan ROA, 

kepada bank-bank penelitian terutama PT. 

Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

disarankan untuk meningkatkan laba 

sebelum pajak dengan persentase lebih 

besar  dibanding  persentase peningkatan 

total asset. 

Kebijakan yang terkait dengan BOPO, 

disarankan kepada bank-bank sampel  

penelitian  terutama  PT.  Bank  Artha  

Graha  Internasional,  Tbk 

mengefisiensikan biaya operasional 

bersamaan dengan peningkatan pendapatan 

operasional. 

Kebijakan yang terkait dengan FBIR, 

disarankan kepada bank-bank sampel 

penelitian terutama PT. Bank Mayapada 

Internasional, Tbk untuk dapat 

meningkatkan pendapatan operasional 

diluar bunga dengan persentase lebih besar 

dibanding dengan persentase pendapatan 

operasional. 

Kebijakan yang terkait dengan LDR, 

disarankan kepada bank-bank sampel 

penelitian terutama PT. Bank Mega, Tbk 

untuk dapat memenuhi kewajibannya 

dengan mengandalkan total kredit yang 

diberikan bersamaan dengan penyaluran 

dana pihak ketiga. 

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 

menambahkan variabel bebas yang belum 

ada pada penelitian ini seperti variabel 

APYDAP dan IPR yang juga  mempunyai  

pengaruh  terhadap  ROA  pada  Bank 

Umum Swasta Nasional  Devisa Go Public.  

Menambah kriteria sampel penelitian yaitu 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

yang memiliki total asset mulai dari dua 

puluh lima triliyun rupiah sampai dengan 

seratus triliyun rupiah. 

Menambah periode penelitian mulai dari 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2015. 
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