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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai rujukan 

atau acuan dimana ketiga penelitian dilakukan oleh : 

1. Dwi Agung Prasetyo (2015) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan 

Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPD 

Bali”dalam penelitian ini dilakukan dalam periode tahun 2015. 

Masalah yang sedang diangkat dalam sebuah penelitian ini yaitu risiko 

kredit, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional secara bersama 

ataupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas Pada PT. 

BPD Bali dan pada rasio manakah yang memberikan pengaruh yang sangat 

dominan terhadap Profitabilitas pada PT.BPD Bali. Penelitian ini dilakukan pada 

periode 2009-2013.  

Metode yang terkait dalam penelitian tersebut yaitu vairiabel bebas 

yang digunakan adalah NPL,BOPO, LDR,CAR dan variabel tergantung adalah 

ROA. Subjek penelitian data ini yaitu Bank Pembangunan Daerah dengan periode 

penelitian tahun 2009-2013 Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Untuk 

teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

analisis data dan hipotesis yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka  
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diambil kesimpulan sebagai berikut : 

data dan hipotesis yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, maka dapat 

Variabel NPL, BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Variabel LDR secara 

parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Bali. Variabel CAR secara parsial berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap profitabilitas pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali. 

2. Satriani Awaludin (2015) 

Pada penelitian ini berjudul ”Pengaruh Rasio Likuiditas, kualitas 

aktiva, efisiensi, sensitivitas, dan solvabilitas terhadap ROA Pada  Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa”. Pada penelitian ini dilakukan pada periode tahun 

2015. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu LDR, IPR, APB, 

NPL, BOPO, FBIR,IRR, PR, FACR secara bersama ataupun secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 

Metode yang terkait dalam penelitian tersebut yaitu vairiabel bebas 

yang digunakan adalah LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, FBIR,IRR, PR, FACR dan 

variabel tergantung adalah ROA. Subjek penelitian data ini yaitu Bank 

Pembangunan Daerah dengan periode penelitian tahun 2010-2014 Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Metode dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian terdahulu. Untuk teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
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linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan hipotesis yang telah dilakukan 

oleh penelitian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Variabel NPL,BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. Variabel  LDR, 

APB, dan PR secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. Variabel IPR, FBIR, IRR, FACR, 

secara parsial berpengaruh negatif  tidak signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa.  

3. I Ketut Wardana (2016) 

Pada penelitian ini berjudul ” Dampak Kebijakan Suku Bunga Bank 

Indonesia  Terhadap Return On Asset Bank Perkreditan Rakyat  Di Provinsi Bali  

”. Penelitian ini dilakukan selama periode tahun 2016.  

Masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu apakah SBI, 

NPL dan LDR secara bersama-sama ataupun persial yang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Sampel 

penelitian terdiri dari Populasi BPR konvensional dari tahun 2008 sampai tahun 

2014. 

Metode yang terkait dalam penelitian tersebut yaitu vairiabel bebas 

yang digunakan adalah SBI, NPL, LDR dan variabel tergantung adalah ROA. 

Subjek penelitian data ini yaitu Bank Pembangunan Daerah dengan periode 

penelitian tahun 2008-2014 Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Untuk 

teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
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analisis data dan hipotesis yang telah pada pengujian hipotesis yang telah di lakukan 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Variabel SBI berpengaruh positif tidak signifikan secara langsung 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Variabel NPL berdampak 

negatif  signifikan terhadap  ROA Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. 

Variabel LDR positif tidak signifikan mempengeruhi ROA Bank Perkreditan rakyat 

di Provinsi Bali. 

TABEL 2.1 

PERTSAMAAN DAN PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU 

DENGAN PENELITIAN SEKARANG 

 

Sumber: Dwi Agung Prasetyo(2015), Satriani Awaludin (2015), I Ketut Wardana(2016) 

ASPEK 

PENELITI 

Dwi Agung 

Prasetyo 

Satriani 

Awaludin 

I Ketut 

Wardana 

Khansa 

Lutfiah R. 

VARIABEL 

BEBAS 

NPL,BOPO, 

LDR,CAR 

 

LDR,IPR,NPL

,APB,IRR,BO

PO,FBIR,PR, 

dan FACR 

SBI, NPL, 

LDR 

LDR,IPR,NP

L,APB,IRR,

BOPO,dan 

FBIR 

VARIABEL 

TERIKAT 
ROA 

SUBJEK 

PENELITIAN 

Bank 

Pembangunan 

Daerah 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional Non 

Devisa 

Bank 

Perkreditan 

Rakyat 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional Non 

Devisa 

PERIODE 

PENELITIAN 
2009-2013 2010-2014 2008-2014 2012-2017 

TEKNIS 

SAMPLING 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

METODE 

PENGUMPULA

N DATA 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

TEKNIK 

ANALISIS 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 
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2.2 Landasan Teori 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang telah digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

2.2.1  Kinerja Keuangan Bank 

Laporan keungan bank adalah Di mana kondisi keuangan bank secara menyeluruh 

dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi sesungguhnya dari bank 

tersebut,termasuk juga dengan kelemahan dan keukatan yang dimiliki oleh bank 

dan laporan ini juga menunjukan kinerja manajemen bank tersebut satu periode. 

Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manejemen bank akan mampu 

memperbaiki kelemahan pada bank serta mempertahankan kekutan dari bank 

tersebut. 

 

2.2.1.1 Profitabilitas  

Menurut kasmir (2012:327) Profitabilitas sering disebut rentabilitas merupakan 

suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan suatu 

bank dalam memperoleh suatu laba. Aspek profitabilitas merupakan aspek yang 

dianggap penting dalam suatu bank. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja profitabilitas suatu bank adalah sebagai berikut (Veithzal Rivai, 2013:480-

481) : 

1. Return On Asset ( ROA ) 

Pada ROA ini akan mengambarkan suatu putaran aktiva yang akan 

diukur dari volume penjualan. Dan pada rasio ini digunakan untuk mengukur 
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kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio 

ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus  : 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 
𝑋 100% .....................................................................(1) 

Keterangan : 

a. Laba yang dihitung adalah laba bersih dari kegiatan operasional pada bank 

sebelum pajak satu tahun atau dua belas bulan terakhir. 

b. Total aktiva adalah Rata-rata dari volume usaha atau aktiva selama satu tahun. 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE adalah rasio yang akan digunakan untuk mengukur tingkat suatu 

kemampuan manajemen bank dalm pengelolaan capital yang ada untuk 

mendapatkan suatu net income. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑖
𝑋 100% .........................................................................(2) 

Keterangan : 

a. Laba setelah pajak : perhitungan ini pada satu tahun 

b. Modal sendiri : periode sebelumnya ditambahkan pada total modal inti periode 

sekarang dan dibagi dua. 

3. Net Profit Margin (NPM) 

NPM digunakan untuk mengetahui suatu presentasi laba dari kegiatan 

usaha murni dari banyaknya bank yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

NPM=
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑋100% .........................................(3) 

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

pendapatan operasional. 

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

4. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pada bank 

dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan dari bunga 

bersih.  

Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

NIM =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎−𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑋100% .......................................................(4) 

Keterangan : 

a. Aset produktif yang terdiri dari giro pada Bank Indonesia, surat berharga pada 

pihak ketiga, kredit pada pihak ketiga, penyertaan pada pihak ketiga. 

b. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio profitabilitas adalah 

variabel tergantung ROA. 

 

2.2.2.2 Likuiditas  

Menurut Kasmir (2012:315), Likiditas bank merupakan kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek saat ditagih. Dimana bank mampu membayar 

kembali pencairan dana yang diajukan oleh nasabah dan bank juga mampu 

mencukupi permintaan kredit yang diajukan. Rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur likuiditas suatu bank adalah sebagai berikut (Lukman Dendawijaya, 

2009:114-116) : 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
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Rasio ini digunakan untuk mngukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑋100% ..............................................................(5) 

Keterangan : 

a. Kredit yang diberikan adalah total dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk kredit dari bank lain) 

b. Jumlah dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito 

berjangka (tidak termasuk antar bank) 

2. Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibanya kepada 

para deposan dengan cara melikuidasi surat berharga yangtelah dimilikinya. Dalam 

hal ini, rasio ini berperan dalam usaha bank untuk menjaga likuiditasnya agar tidak 

lebih ataupun kurang sehingga dapat memperoleh laba yang optimal. Rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

IPR=
𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡−𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑋100% ......................................................................(6) 

Keterangan : 

a. Surat-surat berharga 

b. dana pihak ketiga 

c. Sertifikat Bank Indonesia  

d. Obligasi pemerintah 

e. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 

f. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali 
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3. Quick Ratio 

Quick Ratio rasio yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajibanya terhadap deposanya dengan harta yang paling 

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

Quick Ratio =
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑋100% ........................................................................(7) 

Keterangan : 

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

aktiva likuid dalam valuta asing. 

b. Total deposito yang terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito 

4. Banking Ratio 

Banking ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang 

dimiliki. Semakin tinggi tingkat ratio ini maka tingkat likuiditas bank semakin 

rendah. Hal i ni dikarenakan dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin 

kecil. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Banking Ratio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑋100% ....................................................................(8) 

Keterangan : 

a. Total loan pinjaman yang diberikan. 

b. Total deposit 

5. Loan to Asset Ratio (LAR) 

LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jaminan jumlah 

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

rasio ini semakin tinggi maka semakin rendah tingkat likuiditas pada bank. Dalam 
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hal ini, rasio ini memberikan informasi porsi dana yang dialokasikan dalam bentuk 

kredit dari total aset bank. Dan pada rasio ini akan menunjukkan likuiditas pada 

bank. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

LAR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑋100% ....................................................................................(9) 

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 aktiva 

6. Cash Ratio (CR) 

Cash ratio ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta yang likuid yang telah 

dimiliki bank. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus : 

CR =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑋100% .....................................................................(10) 

Keterangan : 

a. Alat likuiditas terdiri dari kas, giro pada bank indonesia, giro pada bank lain, 

tagihan lainnya dalam 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 bebas LDR dan IPR. 

 

2.2.2.3 Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva adalah perbandinga antara kredit kurang lancar, kredit diragukan 

dan kreditmacet dengan total kredit yang diberikan, surat berharga, aktiva antar 
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bank dan penyertaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi 

aset bank dan kecukupan manajemen resiko kredit. Adapun rasio yang digunakan 

untuk mengukur kualitas aktiva bank sebagai berikut : 

1. Non Performing Loan (NPL) 

NPL merupakan kredit bermasalah deng kualitas kredit kurang lancar, 

kredit diragukan, kredit macet dibandingkan dengan total kredit. Semakin tinggi 

NPL maka menunjukkan semakin buruk kualitas kreditnya. Rasio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

NPL =
Kredit bermasalah

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑋100%............................................................................(11) 

Keterangan : 

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 Produktiv Bermasalah (APB) 

APB merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva produktif 

yang bermasalah terhadap total aktiva produktif. Semakin besar pada rasio APB ini 

akan semakin buruk pada kualitas aktivaproduktifnya, sebaliknya jika semakin 

kecil pada rasiom APB maka akan semakin baik kualitas produktif pada bank. Rasio 

ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

APB =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑋100%...........................................................(12) 

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

maupun tidak terkait, yang terdiri dari kurang lancar (KL), diragukan (D), macet 

(M), yang terdapat pada 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 terakhir. 

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

3. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) 

APYD adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun mengandung 

potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya 

sudah ditetapkan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

APYD =
Aktiva produktif yang diklasifikasikan

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑋100%..............................................(13) 

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) 

PPAP dibentuk terhadap PPA wajib dibentuk merupakan rasio yang 

mengukur kepatuhan bank dalam mebentuk PPAP dan mengukur kualitas aktiva 

produktf. Dalam hal ini, smakin tinggi rasio ini maka pada bank akan semakin 
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memenuhi ketentuan pembentukan PPAP. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

PPAP =
𝑃𝑃𝐴𝑃 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘

𝑃𝑃𝐴𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘
𝑋100%..............................................................(14) 

Keterangan : 

a. PPAP yang telah dibentuk yaitu terdiri dari total PPA yang telah dibentuk yang 

terdapat dalam kualitas aktiva produktif. 

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

terdapat dalam kualitas aktiva produktif. 

Pada penelitian ini, variabel yang telah digunakan pada rasio kualitas 

aktiva adalah variabel bebas NPL dan APB. 

 

2.2.2.4 Sensitivitas  

Sensitivitas adalah penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian 

terhadap kemampuan modal suatu bank untuk mengcover akibat yang telah 

ditimbulkan oleh perubahan resiko pasar dan kecukupan manajemen resiko pasar. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur sensitivitas pada bank yaitu : 

1. Interest Risk Rate (IRR) 

Rasio tingkat suku bunga adalah rasio yang ditimbulkan akibat adanya 

perubahan tingkat suku bunga yang pada akhirnya akan menurunkan nilai pasar, 

surat berharga pada saat yang bersamaan. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

IRR =
𝐼𝑅𝑆𝐴

𝐼𝑅𝑆𝐿
𝑋100%...............................................................................................(15) 

Keterangan : 
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a. Interest rate sensitivity asset (IRSA) terdiri dari : sertifikat bank indonesia, giro 

pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, kredit yang 

diberikan, penyertaan. 

b. Interest rate sensitive liabilities (IRSL) dimana terdiri dari : 

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

diterima, simpanan dari bank lain. 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN merupakan penjualan dari nilai absolut dari selisih bersih aktiva 

dan pasiva dalam suatu neraca. Pada setiap valuta asing yang ditambahkan dengan 

selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen dan 

kontijensi dalam rekening administratif utnuk setiap valuta asing yang dinyatakan 

dalam rupiah. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

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

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑋100% ........................(16) 

Keterangan : 

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

b. Pasiva valas terdiri dari, simpanan berjangka, giro, sertifikat deposito, pinjaman 

yang diterima. 

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

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada rasio sensitivitas adalah 

variabel bebas IRR. 

 

2.2.2.5 Efisiensi 

Efisiensi bank adalah kemampuan bank utnuk melakukan kegiatan operasional 

dengan mengendalikan biaya serta menggunakan pendapatan secara efisien. Rasio 
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efisien adalah rasio yang digunakan untuk mengukur performen atau menilai 

kinerja manajemen bank yang telah bersangkutan. Efisiensi dapat diukur 

menggunakan rasio sebagai berikut : 

1. Free Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR digunakan untuk mengukur suatu pendapat operasional diluar 

bunga, dimana semakin tinggi rasio pada FBIR ini maka akan spemakin juga pada 

pendapatan operasional diluar bunga. FBIR dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

FBIR =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑋100%............................(17) 

Keterangan : 

a. Pendapatan operasional selain bunga pendapatan yang diperoleh dari 

peningkatan nilai wajar aset keuangan, penurunan nilai wajar pada aset 

keuangan, deviden, keuntungan dari penyertaan, free base income, komisi, 

provis, keuntungan penjualan aset keuangan, keuntungan transaksi spot dan 

derivatif, pendapatan lainya. 

b. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil langsung dari 

kegiatan usaha bank yang benar-benar telah di terima yang terdiri dari hasil 

bunga, pendapatan valas, provisi komisi. 

2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Rasio ini adalah sebagai perbandingan atara biaya operasional dengan biaya 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat keefisienan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk mengukur ini 

perludiketahui bahwa usaha yang utama dalam bank adalah menghimpun dana 
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masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga dan hasil bunga merupakan 

persi terbesar bagi bank. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

BOPO =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑋100%...............................................................(18) 

Keterangan : 

a. Biaya operasional adalah semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha 

bank yang terdiri dari : biaya bunga, biaya valas, biaya tenaga kerja, biaya lainya. 

b. Pendapatan operasional adalah pendapatan  pendapatan langsung yang 

dihasilkan  dari kegiatan usaha bank yang benar telah diterima terdiri dari : hasil 

bunga,provisi komisi, pendapatan valas, pendapatan lain-lain. 

3. Asset Utilzation Ratio (AUR) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur suatu kemampuan manajemen 

pada bank dalam hal untuk mengelola asetnya agar menghasilkan atau 

mendapatkan pendapatan, baik itu pendapatan operasional maupun pendapatan non 

operasional. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

AUR =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙+𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑋100%......................(19) 

Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan sebagai subyek 

penelitian ini adalah variabel bebas FBIR dan BOPO. 

 

2.3 Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Dan Efisiensi 

Terhadap ROA 

1. Pengaruh LDR terhadap ROA  

Pengaruh LDR terhadap ROA adalah positif. Hal ini akan terjadi 

apabila LDR meningkat,berarti telah terjadi peningkatan terhadap total kredit yang 
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di berikan dengan persentase lebih besar dibanding persentase total dana pihak ke 

tiga. Akibatnya akan terjadi peningkatan pendapatan bunga lebih besar dari pada 

peningkatan biaya, sehingga laba yang diperoleh akan meningkat dan ROA bank 

juga akan meningkat pula. Pengaruh LDR terhadap ROA telah dibuktikan dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Agung Prastyo (2015) yang menemukan 

bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan pada penelitian 

Satriani Awaludin (2015) dan I ketut Wardana (2016) yang menemukan bahwa 

LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA 

2. Pengaruh antara IPR terhadap ROA  

Pengaruh IPR terhadap ROA adalah negatif. Hal  ini akan terjadi bila 

IPR meningkat, berati telah terjadi peningkatan surat berharga yang telah dimiliki 

bank lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan dana pihak ketiga. 

Akibatnya,peningkatan pendapatan bunga akan lebih besar dibandingkan peningkat 

biaya bunga  sehingga laba meningkat dan ROA bank juga meningkat. Pengaruh 

IPR terhadap ROA telah dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi 

Agung Prastyo (2015) dan I ketut Wardana (2016)  tidak dapat dibuktikan karena 

tidak menggunakan variabel IPR, sedangkan pada penelitian Satriani Awaludin 

(2015) yang menemukan bhawa IPR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

ROA 

3. Pengaruh NPL terhadap ROA 

Pengaruh NPL terhadap ROA dalah negatif. Hal ini, terjadi apabila 

NPL meningkat berarti kan terjadi peningkatan kredit bermasalah mengalami 

presentase lebih besar dibandingkan presentase peningkatan total kredit.akibatnya, 
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akan terjadi peningkatan biaya pencadangan pada kredit bermasalah yang lebih 

besar dari pada kenaikan pendapatan bunga kredit yang diterima oleh pihak bank,  

sehingga laba pada bank akan menurun dan ROA juga akan mengalami penurunan. 

Pengaruh NPL terhadap ROA telah dibuktikan dalam penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dwi Agung Prastyo (2015) tidak dapat dibuktikan karena tidak 

menggunakan variabel NPL, dan pada penelitian Satriani Awaludin (2015) yang 

menemukan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan pada 

penelitian I ketut Wardana (2016) yang menemukan bahwa NPL memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan.  

4. Pengaruh APB terhadap ROA 

Pengaruh APB terhadap ROA adalah positif. Hal ini terjadi karena APB 

meningkat, dalam hal ini berarti terjadi peningkatan pada aktiva produktif 

bermasalah dengan jumlah presentase peningkatan totral aktiva produktif. 

Akibatnya biaya yang dicadangkan pada bank akan meningkat sehingga laba yang 

akan diperoleh bank akan menurun dan ROA pada bank juga akan menurun. 

Pengaruh APB terhadap ROA telah dibuktikan dalam penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dwi Agung Prastyo (2015) dan I Ketut Wardana tiadak dapat 

dibuktikan karena tidak menggunakan variabel APB, sedangkan pada penelitian 

Satriani Awaludin (2015) yang menemukan bahwa APB berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA  

5. Pengaruh IRR terhadap ROA  

Pengaruh IRR terhadap ROA memiliki hubungan negatif dan positif. 

Hal ini terjadi apabila IRR diatas seratus terjadi peningkatan IRSA lebih besar 
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dibandingkan IRSL, jika terjadi kenaikan suku bunga maka akan terjadi kenaikan 

pendapatan lebih besar dibandingan dengan kenaikan biaya bunga. Sehingga terjadi 

peningkatan laba bank dan ROA akan meningkat. Sebaliknya pada saat suku bunga 

mengalami penurunan maka penurunan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan biaya bunga, sehingga laba pada bank turun dan 

ROA juga akan mengalami penurunan. 

 Apabila IRR dibawah seratus persen artinya IRSA lebih kecil 

dibandingkan IRSL, jika suku bunga mengalami kenaikan, maka kenaikan 

pendapatan bunga lebih kecil dibaningkan kenaikan biaya bunga, sehingga laba 

menurun dan ROA akan menurun. Jika saat suku bunga menurun, makan penurunan 

pada pendapatan bunga lebih kecil dibandingkan penurunan biaya bunga, sehingga 

laba akan naik dan ROA akan meningkat. Pengaruh IRR terhadap ROA telah 

dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Agung Prastyo (2015) 

dan I Ketut Wardana (2016)  tidak dapat dibuktikan karena tidak menggunakan 

variabel IRR, sedangkan pada penelitian Satriani Awaludin (2015) yang 

menemukan bahwa IRR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA  

6. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Pengaruh BOPO terhadap ROA adalah negatif, jika BOPO meningkat 

maka terjadi peningkatan biaya operasional dengan presentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan pendapatan operasional. Akibatnya laba akan 

menurun dan ROA juga akan menurun. Sehingga pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah negatif menurut penelitian Satriani Awaludin pada tahun 2015. Pengaruh 

BOPO terhadap ROA telah dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 
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Dwi Agung Prastyo (2015) dan Satriani Awaludin (2015) yang menemukan bahwa 

BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, dan pada penelitian I ketut 

Wardana (2016) tidak dapat dibuktikan karena tidak  menggunakan variabel BOPO 

7. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Pengaruh FBIR terhadap ROA adalah negatif. Hal ini terjadi apabila 

FBIR  meningkat berarti terjadi peningkatan pada pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga dengan jumlah peningkatan pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga lebih besar dari pada peningkatan pendapatan operasional. 

Akibatnya tingkat efisiensi kemampuan bank menghasilkan suatu pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga dalam kegiatan operasinya meningkat, 

sehingga laba meningkata dan ROA juga akan meningkat. Pengaruh FBIR terhadap 

ROA telah dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Agung 

Prastyo (2015) dan I ketut Wardana (2016) tidak dapat dibuktikan karena tidak 

menggunakan variabel FBIR, sedangkan pada penelitian Satriani Awaludin (2015) 

FBIR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 
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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, BOPO, FBIR secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa. 

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

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

3. IPR secara parsial memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

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

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

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

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

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

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

7. FBIR secara parsial memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ROA 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

8. BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.



 
 

 


