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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of Liquidity, Asset Quality, 

Sensitivity, and Efficiency on Government Return On Assets by using LDR, IPR, 

LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and also analyze the effect of 

significance and partially collectively between the independent variables to the 

Government's Return On Asset Bank. The sample used in this research is Bank 

Mandiri, BNI, BRI and BTN. The data used are secondary data and data 

collection technique using Census and analysis technique using multiple linear 

regression by using F test and t test. This study uses the research period from the 

first quarter of 2012 to second quarter of 2017. The result of this research is that 

LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR and ROA simultaneously 

have a significant influence on Return On Asset of Government Bank. FBIR 

partially has an insignificant positive effect on Government Return On Asset 

Bank. BOPO partially has an insignificant negative effect on Government Return 

On Asset Bank. NPL and APB partially have a significant negative effect on 

Government Return On Asset Bank, LDR, IPR, and LAR have no significant 

positive effect on Return On Asset of Government Bank. PDN and IRR have no 

significant effect on Return On Asset of Government Bank. And that has the most 

dominant influence is the APB variable. 
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PENDAHULUAN 

Dalam UU RI Nomor 10 

Tahun 1998, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Bank memiliki peranan yang 

penting dalam perekonomian suatu 

negara. Oleh sebab itu, untuk 

mengukur kinerja keuangan 

perbankan salah satunya yaitu 

menggunakan rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas ini sangat 

berperan penting dalam suatu bank, 

karna bertujuan untuk mengetahui 
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kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode 

tertentu serta memberikan gambaran 

tentang tingkat efektifitas 

manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Rasio 

profitabilitas salah satunya diukur 

menggunakan Return On Asset 

(ROA). ROA yaitu perbandingan 

antara laba (sebelum pajak) terhadap 

total aset (total aktiva). 

Didalam sebuah bank, 

seharusnya ROA semakin tahun atau 

semakin lama semakin meningkat, 

namunhaltersebuttidakterjadipada 

Bank Pemerintah yang di tunjukkan 

oleh tabel 1.1. 

 

Tabel 1 

PERKEMBANGAN RETURN ON ASSET (ROA) BANK PEMERINTAH 

 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2012 – TRIWULAN II 2017 

(Dalam Prosentase) 

2012 2013 TREN 2014 TREN 2015 TREN 2016 TREN 2017 TREN

1 Bank Mandiri 3,35 3,47 0,12 3,48 0,01 3,21 -0,27 2,15 -1,06 2,61 0,46 -0,15

2 Bank Negara Indonesia 2,81 3,39 0,58 3,26 -0,13 1,48 -1,78 2,16 0,68 2,72 0,56 -0,02

3 Bank Rakyat Indonesia 4,87 4,62 -0,25 4,89 0,27 3,91 -0,98 3,68 -0,23 3,31 -0,37 -0,31

4 Bank Tabungan Negara 1,98 1,58 -0,4 1,11 -0,47 1,55 0,44 1,54 -0,01 1,52 -0,02 -0,09

13,01 13,06 0,05 12,74 -0,32 10,15 -2,59 9,53 -0,62 10,16 0,63 -0,57

NAMA BANK
NO

RATA - 

RATA TREN

RATA - RATA

TAHUN

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

 

Dapat dilihat bahwa rata – rata 

tren pada bank pemerintah periode 

tahun 2012 sampai dengan tahun 

2017  mengalami penurunan pada 

keempat bank pemerintah tersebut 

yang dapat dilihat dari rata-rata tren 

negatif sebesar 0.57 persen. 

Penurunan rata – rata tren ini 

dikarenakan terjadinya penurunan 

pada hampir semua bank pemerintah 

yang memiliki rata – rata tren negatif 

tersebut, antara lain Bank Mandiri 

sebesar 0.15, Bank Negara Indonesia 

(BNI) sebesar 0.02, Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) sebesar 0.31, dan 

Bank Tabungan Negara (BTN) 

sebesar 0.09.  

Hal ini menunjukkan terjadinya 

masalah terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah sehingga perlu dilakukan 

penelitian dengan tujuan mengetahui 

penyebab terjadinyanya penurunan 

ROA pada Bank Pemerintah. Jika 

dilihat lebih detail ternyata Bank 

Pemerintah dalam periode triwulan I 

tahun 2012 sampai dengan triwulan 

II tahun 2017 banyak terjadi 

peningkatan dan penurunan ROA. 

Hal ini yang menyebabkan dilakukan 

penelitian tersebut guna mengetahui 

penyebab terjadinya penurunan ROA 

pada Bank Pemerintah pada periode 

triwulan I tahun 2012 sampai dengan 

triwulan II tahun 2017. 

Menurut teori ROA bank 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan 

dalam beberapa aspek yaitu 

likuiditas, kualitas aset, sensitivitas 
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pasar, dan efesiensi. Tinggi 

rendahnya ROA pada bank 

tergantung pada kebijakan bank. 

ROA merupakan indikator penting 

dalam mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Return On Assets (ROA) Rasio ini 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh 

keuntungan secara 

keseluruhan.Semakin besar ROA 

berarti semakin besar pula 

keuntungan yang dicapai dari 

semakin baiknya posisi bank dari 

segi penggunaan aset (Veithzal Rivai 

2013: 480).Berdasarkan SEBI nomor 

13/24/DPNO tanggal 25 Oktober 

2011 rasio ini dapat diukur dengan 

rumus : 

          Laba seblum 

pajak 

ROA =  x 

100%..................................................

.......(1) 

              Total asset  

Keterangan : 

Laba sebelum pajak : laba  tahun 

berjalan sebulum pajak  

Rata-rata total aset : penjumlahan 

total aset yang dibagi dengan bulan  

Misal penjumlahan total aset bulan 

posisi januari-juni  dibagi 6. 

  Likuiditas Bank 

Rasio likuiditas merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek pada saat ditagih.dengan kata 

lain, dapat membayar kembali 

pencairan dana deposannya pada saat 

ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah 

diajukan. Semakin besar rasio ini  

menunjukkan bank semakin likuid. 

Untuk  melakukan pengukuran rasio 

ini, memiliki beberapa jenis rasio 

yang masing-masing memiliki 

maksud dan tujuan tersendiri. 

Adapun jenis-jenis rasio likuiditas 

sebagai berikut (Kasmir, 2012:315): 

 Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio adalah perbandingan 

antara antara likuid terhadap dana 

pihak ketiga. Rasio CR digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam membayar kemabali simpanan 

nasabah (deposan) pada saat ditarik 

dengan menggunakan alat likuid  

yang dimilkinya (Lukman 

Dendawijaya, 2009;114) 

       Alat-alat  likuid 

CR =                             x 

100%..................................................

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

             DPK 

 

Keterangan : 

Alat likuid : Kas + Giro BI + Giro 

Pada Bank Lain + antar bank aktiva. 

DPK : Giro + Tabungan + Sertifikat 

Deposito+ Deposito berjangka 

 Reserve Requirement (RR)  

Rasio ini disebut juga likuiditas 

wajib minimum, yaitu suatu 

simpanan minimum yang wajib 

dipelihara dalam bentuk giro pada 

Bank Indonesia bagi semua bank. 

Besarnya RR dapat diukur dengan 

menggunakan rumus: 

    Giro wajib minimum 

RR =               x 

100%..................................................

.......(5) 

               DPK 

 

 Loan To Deposit Ratio 

(LDR) 

Loan to Deposit Ratio adalah   

kemampuan bank untuk membayar  
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kembali penarikan  dana yang 

dilakukan deposan dengan 

mengandalkan  kredit yang diberikan  

sebagai sumber  likuiditas nya 

(Veithzal rivai, 2013:15).Rumus 

yang digunakan untuk mengukur 

rasio LDR adalah sebagai berikut : 

LDR=(Total Kredit Yang 

Diberikan)/(Total Dana Pihak ketiga 

)x 100%  ……………...... (6) 

Keterangan : 

Total kredit: jumlah dana yang 

berhasil  disalurkan  oleh bank  

Total deposit  :Giro, tabungan, 

Deposito, invest sharing. 

 Loan to Asset Ratio (LAR)  

Loan to Asset Ratio merupakan rasio 

untuk mengukur  jumlah kredit  yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang 

dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat 

rasio, menunjukkan semakin 

rendahnya  tingkat likuiditas bank. 

LAR dapat diukur dengan 

menggunakan rumus(Kasmir 

2012:317) : 

    Total Kredit yang diberikan 

LAR =     

 x 

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

                Total asset  

Dimana : 

 Kredit merupakan total kredit 

yang berikan kepada pihak ketiga 

(bukan termasuk kredit kepada bank 

lain) 

 Asset merupakan 

penjumlahan dari aktiva tetap dengan 

aktiva lancar 

 Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing policy ratio merupakan 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi 

surat- surat berharga yang dimilkinya 

IPR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Kasmir 2012: 

316) : 

          Surat 

berharga 

         IPR =           

x 

100%.................................................(

8) 

Total dana pihak ketiga 

Dimana : 

 

Surat- Surat Berharga :terdiri dari 

surat berharga, repo, reserve repo, 

tagihan akseptasi. 

Total dana pihak ketiga :terdiri dari 

giro, tabungan, simpanan berjangka. 

Dalam penelitian ini, rasio yang 

digunakan adalah loan to deposit 

ratio (LDR)  investing police ratio 

(IPR). dan Loan to Asset 

Ratio(LAR). 

2.2.1.3Kualitas asset  

Kualitas asset adalah asset untuk 

memastikan kualitas asset yang 

dimilki bank dan nilai riil dari asset 

tersebut, kemerosotan kualitas dan 

nilai asset merupakan sumber erosi 

yang terbesar bagi bank (Veitzhal 

Rivai, 2013 : 473). 

 Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL)adalah 

rasio antara jumlah Total Kredit 

dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet, terhadap Total 

Kredit (Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 17/11/PBI/2015 ). Bank 

Indonesia melalui Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) menetapkan bahwa 

rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 

sebesar 5%.Rumus yang digunakan 

untuk menghitung NPL adalah 

sebagai berikut:  Kredit 

Bermasalah 

NPL= x 

100%..................................................

.......(9) 
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                Total kredit 

Dimana : 

 Kredit bermasalah adalah 

jumlah kredit yang terdiri dari 

kurang lancar, diragukan, dan macet 

yang terdapat dalam kualitas asset 

produktif. 

 Total kredit adalah jumlah 

kredit kepada pihak ketiga untuk 

pihak terkait maupun tidak terkait 

 Asset Produktif Bermasalah 

(APB) 

AktivaProduktif Bermasalah (APB) 

ini merupakan rasio  yang 

menunjukkan  kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola  

aktiva produktif bermasalah  

terhadap total  aktiva produktif. 

Rasio APB ini dapat dirumuskan  

sebagai berikut (SE BI No.3/30DNP 

tgl 14 desember 2001). 

  Asset produktif 

bermasalah 

APB =  x 

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

            Total 

asset produktif 

Dimana : 

a. Aktiva produktif bermasalah : 

Jumlah Produktif yang terkait 

maupun tidak  

terkait yang terdiri dari Lancar (L), 

Kurang lancer (KL), diragukan (D) 

dan macet (M) yang terdapat dalam 

kualitas aktiva produktif. 

b. aktiva produktif: Terdiri 

Penempatan pada bank lain, tagihan 

spot, Surat berharga, repo,reserve 

repo, tagihan akseptasi,  Kredit yang 

diberikan, penyertaan. 

 Penyisihann Penghapusan 

Asset Produktif (PPAP) 

Rasio penyisihan aktiva terhadap 

total aktiva produktif 

mengindikasikan bahwa semakin 

besar rasio ini menunjukkan semakin 

menurun.Kualitas Aktiva produktif. 

Rumus yang digunakan untuk 

mengukur PPAP adalah sebagai 

berikut : 

  

     PPAP yang telah dibentuk 

PPAP =         

x 

100%.................................................(

11) 

            Total aktiva produkif 

 Pemenuhan Penghapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) 

Rasio ini mengukur kepatuhan bank 

dalam membentuk PPAP dan 

mengukur kualitas aktiva 

produktif.Semakin tinggi rasio ini 

bank semakin mematuhi ketentuan 

pembentukan PPAP. Rumus yang 

digunakan adalah: 

   PPAP yang 

telah dibentuk 

Pemenuhan PPAP =      x 

100%.........................(12) 

   PPAP yang 

wajib dibentuk 

Dalam penelitian ini, rasio yang 

digunakan adalah Net Performing 

Loan (NPL) danAsset Produktif 

Bermasalah (APB). 

2.2.1.4 Sensitivitas Pasar 

Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam 

mengantisipasi perubahan harga 

pasar yang terdiri dari suku bunga 

dan nilai tukar (Taswan, 

2010:566).Kemampuan bank dalam 

menghadapi keadaan pasar sangat 

berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas suatu bank. Rasio 

sensivitas pasar dapat diukur dengan 

menggunakan rasio rasio dibawah ini 

antara lain (Taswan, 2010:566-567): 

 Interest Rate Risk (IRR) 

IRR adalah risiko yang timbul karena 

adanya perubahan tingkat suku 
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bunga (Mudrajad Kuncoro, 2011: 

273). IRR adalah potensi penurunan 

pendapatan atau nilai ekonomi  dari 

modal suatu bank, karena pengaruh 

tingkat suku bunga. Risiko suku 

bunga terjadi akibat terdapat 

perbedaan (mismatch) maturity atau 

repricing date antara posisi aktiva 

RSA dan pasiva RSL, baik on 

balance sheet maupun off balance 

sheet (LSPP 2011: IV:14). Rumus 

yang digunakan untuk mengukur 

IRR adalah sebagai berikut :     IRSA 

IRR =                       

x100%................................................

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

           IRSL 

Dimana:  

 Interest Rate Sensitive Asset 

(IRSA) 

Komponennya antara lain, Sertivikat 

bank Indonesia, Giro pada bank lain, 

surat berharga yang dimiliki, kredit 

yng diberikan, obligasi pemerintah, 

dan penyertaan. 

 Interest Rate Sensitive 

Liabilities(IRSL) 

Komponen IRSL antara lain, Giro, 

tabungan deposito, sertifikat 

deposito, simpanan dari bank lain 

dan pinjaman yang diterima. 

 Posisi devisa netto 

PDN merupakan penjumlahan dari 

nilai absolut untuk jumlah dari 

selisih bersih aktiva dan pasiva  

dalam neraca untuk setiap valuta 

asing. Selisih bersih tagihan dan 

kewajiban, baik berupa komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening 

administrasi untuk setiap valuta asing 

(Ikatan Bankir Indonesia 2013:181). 

Rumus yang digunakan untuk 

mengukur PDN adalah sebagai 

berikut : 

 (aktiva valas+pasiv 

valas)+selisih off balance sheet) 

PDN =     

     x 

100%....(14) 

    Modal  

Keterangan : 

 Komponen dari aktiva valas : 

giro pada bank lain, penempatan 

pada bank lain, SB yang dimiliki, 

kredit yang diberikan. 

 Komponen dari pasiva valas : 

giro, simpanan berjangka, sertfikat 

surat berharga yang diterbitkan, 

pinjaman yang diterima. 

 Komponen dari off balance 

sheet : tagihan dan kewajiban 

komitmen kontijensi (valas). 

 Komponen modal : modal 

disetor, agio, opsi saham, modal 

sumbangan,dana setoran modal, 

selisih penjabaran laporan keuangan, 

selisih penilaian kembali aktiva 

tetap, laba (rugi) yang belum 

direalisasi dari surat berharga, selisih 

transaksi perubahan ekuitas anak 

perusahaan, dan pendapatan 

komprehensif lainnya. 

Penelitian ini rasio yang digunakan 

adalah  Interest Rate Risk (IRR) dan 

Posisi Devisa Netto (PDN).  

2.2.1.5 Efisiensi  

Efisiensi adalah kemampuan bank 

dalam mengelola sumber daya yang 

dimiliki secara efisien untuk 

mencapai tujuan tertentu (Martono, 

2013: 87).efisiensi bank dapat diukur 

dengan menggunakan beberapa rasio 

dibwah ini (Martono, 2013:87-89): 

 Biaya operasional pendapatan 

operasional (BOPO) 

BOPO adalah  perbandingan antara 

total beban operasional terhadap total 

pendapatan operasional (Ikatan 

Bankir Indonesia 2013: 179). 

Rasioini adalah perbandingan antara 

biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat 
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efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. 

Semakin kecil rasio biaya 

operasionalnya akan lebih baik, 

karena bank yang bersangkutan dapat 

menutup biaya operasional dengan 

pendapatan operasionalnya Rumus 

yang digunakan untuk menghitung 

BOPO adalah sebagai 

berikut(Veithzal Rivai, 2013: 482) : 

   total biaya 

operasional 

BOPO =  x 

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

                       Total 

pendapatan operasional 

Keterangan : 

a. total beban operasional : diperoleh 

dengan menjumlahkan laporan laba 

rugi pos  

pos (beban bunga). 

b. Total pendapatan Operasional: 

diperoleh dengan menjumlahkan 

laporan laba rugi pada pos 

(pendapatan bunga). 

 Fee Based Income Ratio 

(FBIR) 

FBIR adalah  rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh pendapatan dari 

jasa- jasa yang diberikan bank 

kepada nasabahnya selain dari bunga 

dan provisi pinjaman (Kasmir 2012: 

128-130). Semakin tinggi rasio  

FBIR ini menunjukkan semakin 

tinggi pendapatan operasional yang 

di peroleh bank diluar bunga. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung 

FBIR adalah sebagai berikut : 

                Pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga 

FBIR= x100%...(16) 

                    

Pendapatan operasional 

Dimana : 

 Komponen-komponen yang 

ada dalam pendapatan operasional 

diluar bunga antaralain, hasil bunga, 

pendapatan margin dan bagi hasil, 

provisi dan komisi. 

 Komponen-komponen yang 

ada dalam pendapatan operasional 

antara lain, pendapatan provisi, 

komisi, fee, pendapatan transaksi 

valuta asing, pendapatan nilai surat 

berharga, pendapatan lainnya. 

Penelitian ini rasio  yang digunakan 

adalah Biaya Operasional pada 

Pendapatan Operasional (BOPO ) 

dan  Fee based Income Ratio 

(FBIR)Kerangka Pemikiran. 

Berdasarkan landasan teori dan 

hasil penelitian terdahulu maka 

rerangka pemikiran yang 

dipergunakan pada penelitian ini 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar1 

KerangkaPemikiran 

METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini 

adalah Bank Pemerintah di Indonesia 

dimana semua anggota populasinya 

diteliti sehingga teknik pengambilan 

sampel dari penelitian ini 

menggunakan teknik sensus. 

Menurut J. Supranto (2008:28), 

teknik sensus itu sendiri yaitu teknik 

pengumpulan data apabila seluruh 

elemen populasinya diteliti satu per 

satu. 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersifat kuantitatif  yang 

diperoleh dari laporan keuangan 

bank yang dipublikasikan oleh 

Otoritas jasa Keuangan pada 

websitenya di www.ojk.go.id pada 

periode triwulan I tahun 2012 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2016 dari 

Bank Pemerintah yang terdiri dari 

PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara 

Indonesia, PT. Bank Rakyat 

Indonesia, PT. Bank Tabungan 

Negara. 

Metode pengumpulan data 

yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi, yaitu 

metode pengumpulan data dengan 

mengumpulkan laporan keuangan, 

mengambil data – data yang 

diperlukan untuk penelitian tersebut, 

mengolah data serta menganalisis 

Analisis Kinerja Bank 

Analisis Rasio Keuangan Bank 

Kualitas Aset Likuiditas Sensitivitas Efisiensi 

LDR LAR 

 

NPL IRR PDN BOPO FBIR

R 

+ + - - + +/- +/- 

APB 

- 

ROA 

IPR 

 

+ 
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data. Karena data yang diteliti 

diperoleh dari laporan keuangan 

Bank Pemerintah yang 

dipublikasikan dalam website 

Otoritas Jasa keuangan (OJK). 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam untuk penggolongan data 

dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Teknik ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari variabel LDR, 

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

dan FBIR terhadap ROA maka akan 

dilakukan analisis dengan langkah – 

langkah seperti dibawah ini : 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan 

untuk memberikan gambaran tentang 

rasio keuangan seperti LDR, IPR, 

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

dan FBIR terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah. 

Analisis regresi ini dilakukan dengan 

tujuan menentukan arah dan 

besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Analisis ini 

dapat dihitung menggunakan rumus 

regresi linier berganda seperti 

dibawah ini : 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4

+ β5X5 + β6X6 + β7X7

+ β8X8 + β9X9 + ei 
Keterangan : 

Y = ROA 

𝛼 = Konstanta 

𝛽1 − 𝛽8 = Koefisien Regresi 

X1 = LDR 

X2 = IPR 

X3 = LAr 

X4 = APB 

X5 = NPL 

X6 = IRR 

X7 = PDN 

X8 = BOPO 

X9 = BOPO 

Ei = Error  

Uji F 

Uji F ini digunakan untuk melihat 

signifikan tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara bersama – 

sama terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebas 

(X) yang digunakan diantaranya 

yaitu LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR secara bersama – 

sama terhadap variabel terikat (Y) 

yaitu ROA pada Bank Pemerintah 

periode triwulan I tahun 2012 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2016. 

Uji t 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji dan menunjukkan seberapa 

jauh suatu variabel bebas memiliki 

pengaruh atau tidak terhadap variabel 

terikat. Uji t digunakan untuk melihat 

signifikan atau tidaknya pengaruh 

variabel bebas 

( X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9) 

secara parsial terhadap variabel 

terikat (Y). 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi (r2) pada variabel bebas 

yang memiliki pengaruh signifikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. LDR memiliki kontribusi sebesar 

0.01 persen 

2. IPR memiliki kontribusi sebesar 

0.13 persen 

3. LAR memiliki kontribusi sebesar 

0.32 persen 

4. APB memiliki kontribusi sebesar 

4,23 persen 

5. NPL memiliki kontribusi sebesar 

0.49 persen 

6. IRR memiliki kontribusi sebesar 

0.09 persen 
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7. PDN memiliki kontribusi sebesar 

0.05 persen 

8. BOPO memiliki kontribusi sebesar 

0.79 persen 

9. FBIR memiliki kontribusi sebesar 

0.41 persen. 

 

Tabel 2 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

 Mean Std. Deviation N 

ROA 2.94 1.09 80 

LDR 90.62 10.12 80 

IPR 19.37 5.63 80 

APB 2.64 1.01 80 

NPL 2.69 0.95 80 

IRR 104.02 12.91 80 

PDN 2.92 3.67 80 

BOPO 71.22 10.68 80 

FBIR 16.00 7.60 80 

 Sumber : Data diolah 

ANALISIS RERESI LINIER 

BERGANDA 

Untuk mempermudah dalam 

menganalisis regresi linier berganda,  

Berikut adalah hasil pengolahan data 

yang dapat dilihat pada tabel 3.

 

Tabel 3 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
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Regresi berganda adalah 

pengembangan dari regrsi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat 

yang dapat digunakan untuk 

memprediksi permintaan di masa 

akan datang berdasarkan data masa 

lalu atau untuk mengetahui pengaruh 

satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel 

bebas (dependent) (Syofian Siregar, 

2013:301). Persamaan regresi 

mengukur pengaruh dari masing – 

masing variabel bebas yaitu LDR, 

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

dan FBIR terhadap variabel 

tergantung yaitu ROA. Berdasarkan 

hasil perhitungan pada tabel 4.11 

maka diperoleh persamaan regresi 

linier berganda sebagai berikut: 

Y = 1.647 + 0.001 X1 + 0.016 X2 + 

0.023 X3 - 0.815 X4 – 0.14 X5 + 

0.016 X6 + 0.013 X7 + 0.006 X8  -

0.021 X9 + e 

 

Tabel 4 

HASIL UJI F 

Model Sum of Squares df Mean Square Fhitung 

Regression 72.673 8 9.084 30.055 

Residual 21.460 71 .302  

Total 94.133 79   

F tabel = 2.10 

 Sumber : hasil pengolahan SPSS 

Berdasarkan tabel 4 diketahui 

bahwa nilai Fhitung= 30,055 dan 

nilai Ftabel= 2,10 (0,05;8;51). Maka 

Fhitung > Ftabel(30,055 > 2,10), 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya variabel bebas (X1, X2, X3, 

X4, X5, X6, X7, dan X8) secara 

simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y. 

Dilihat berdasarkan nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,879artinya 

hubungan antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel tergantung (Y) 

kuat. Sedangkan, besarnya nilai R 

square yaitu 0,772 yang artinya 

secara simultan perubahan yang 

terjadi pada variabel Y yaitu sebesar 

77,2 persen disebabkan oleh variabel 

bebas (X), dan sisanya 22,8 persen 

disebabkan oleh variabel lain di luar 

variabel penelitian. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas yang meliputi 

LDR, IPR dan FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA, serta APB, 

NPL, dan BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA, juga 

variabel IRR dan PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

Langkah-langkah pengujian 

hipotesisnya sebagai berikut : 
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Tabel 5 

HASIL PERHITUNGAN UJI T (UJI PARSIAL) 

 
Sumber : hasil pengolahan SPSS 

1. Pengaruh LDR terhadap ROA  

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar  0.923 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu 1,66462 

sehingga dapat diketahui bahwa t 

hitung 0.923 < t tabel 1,66462 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa LDR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial LDRadalah 

0,0001 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0.01 persen 

terhadap variabel ROA. 

2. Pengaruh IPR terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar 1.016 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu 1,66462 

sehingga dapat diketahui bahwa t 

hitung 1.016 < t tabel 1,66462 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal 

menunjukkan bahwa IPR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial IPR adalah 

0,0130 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0.13 persen 

terhadap variabel ROA. 

3. Pengaruh LAR terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar 1.605 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu 1,66462 

sehingga dapat diketahui bahwa t 

hitung 1.605 < t tabel 1,66462 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal 

menunjukkan bahwa IPR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial LAR adalah 

0,0320 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0.32 persen 

terhadap variabel ROA. 

4. Pengaruh APB terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar -7.578 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu -

1,66462 sehingga dapat diketahui 

bahwa t hitung -7.578 < t tabel -

1,66462 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

Variabel t hitung t tabel H0 H1 r r2

LDR 0.923 1.66462 Diterima Ditolak 0.011 0.0001

IPR 1.016 1.66462 Diterima Ditolak 0.114 0.0130

LAR 1.605 1.66462 Diterima Ditolak 0.179 0.0320

APB -7.578 -1.66462 Ditolak Diterima -0.651 0.4238

NPL -2.012 -1.66462 Ditolak Diterima -0.222 0.0493

IRR 0.881 ±1.99085 Diterima Ditolak 0.099 0.0098

PDN 0.671 ±1.99085 Diterima Ditolak 0.076 0.0058

BOPO 2.596 -1.66462 Diterima Ditolak 0.282 0.0795

FBIR -1.832 1.66462 Ditolak Diterima -0.203 0.0412
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signifikan terhadap variabel ROA. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial APB adalah 0,4238 yang 

berarti secara parsial memberikan 

kontribusi 4,23 persen terhadap 

variabel ROA. 

5. Pengaruh NPL terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar -2.012 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu -

1,66462 sehingga dapat diketahui 

bahwa t hitung -2.012 < t tabel -

1,66462 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap variabel ROA. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial NPL adalah 0,0493 yang 

berarti secara parsial memberikan 

kontribusi 0,49 persen terhadap 

variabel ROA. 

6. Pengaruh IRR terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar 0,881 

dan t tabel (0,025 : 78) sebesar ± 

1,99085 sehingga dapat diketahui 

bahwa -t tabel-1,99085 < t hitung 

0,881 < t tabel 1,99085 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa IRR secara 

parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial IRR adalah 

0,0098 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0,09 persen 

terhadap variabel ROA. 

7. Pengaruh PDN terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar 0,671 

dan t tabel (0,025 : 78) sebesar ± 

1,99085 sehingga dapat diketahui 

bahwa -t tabel -1,99085 < t hitung 

0,671 < t tabel 1,99085 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa PDN secara 

parsial mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial PDN adalah 

0,0058 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0,05 persen 

terhadap variabel ROA. 

8. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar -2.596 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu -

1,66462 sehingga dapat diketahui 

bahwa t hitung 2.596> t tabel -

1,66462 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap variabel ROA. Besarnya 

koefisien determinasi parsial BOPO 

adalah 0,0795 yang berarti secara 

parsial memberikan kontribusi 0,79 

persen terhadap variabel ROA. 

9. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Berdasarkan dari tabel 4.13, hasil t 

hitung yang diperoleh sebesar -1.832 

dan t tabel ( 0,05 : 78 ) yaitu 1,66462 

sehingga dapat diketahui bahwa t 

hitung -1.832 < t tabel 1,66462 maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal 

menunjukkan bahwa FBIR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap variabel 

ROA. Besarnya koefisien 

determinasi parsial FBIR adalah 

0,0412 yang berarti secara parsial 

memberikan kontribusi 0.41 persen 

terhadap variabel ROA. 
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Variabel yang Memberikan 

Kontribusi Paling Dominan 

Hasil kontribusi yang diperoleh 

variabel APB merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh paling besar 

atau dominan terhadap variabel ROA 

karena nilai r2  = 4,23 persen 

merupakan terbesar diantara variabel 

bebas lainnya dan memberikan 

pegaruh dominan karena 

memberikan pengaruh yang 

signifikan. 

Tabel 4.13 

KESESUAIAN HASIL PENELITIAN DENGAN TEORI 

VARIABEL TEORI HASIL 

ANALISA 

KESIMPULAN 

LDR POSITIF POSITIF  SESUAI 

IPR POSITIF POSITIF SESUAI 

LAR POSITIF POSITIF SESUAI 

APB NEGATIF NEGATIF SESUAI 

NPL NEGATIF NEGATIF SESUAI 

IRR POSITIF/ 

NEGATIF 

POSITIF SESUAI 

PDN POSITIF/ 

NEGATIF 

POSITIF SESUAI 

BOPO NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 

FBIR POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 

Sumber : Data diolah dari hasil SPSS 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN, DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. LDR, IPR,LAR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintahdi 

Indonesia. selama periode triwulan I 

tahun 2012 sampai dengan triwulan 

II tahun 2017. Besarnya pengaruh 

variabel LDR, IPR, LAR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

secara simultan terhadap ROA pada 

Bank Pemerintah di Indonesia 

70,7persen disebabkan oleh variable 

bebas secara simultan. Sedangkan 

sisanya sebesar 29,3persen 

disebabkan variabel lain diluar 

variabel yang diteliti. Dengan 

demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan LDR, IPR, LAR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah di 

Indonesia dapat diterima. 

2. Variabel LDR secara 

parsial memiliki pengaruh 

positiftidak signifikan terhadap ROA  

dan berkontribusi sebesar 0,01persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah pada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 
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LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah adalah 

ditolak. 

3. Variabel IPR secara 

parsial memiliki pengaruh 

positiftidak signifikan terhadap ROA  

dan berkontribusi sebesar 0,13persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintahpada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

IPR secara parsial memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pemerintah adalah ditolak. 

4. Variabel LAR secara 

parsial memiliki pengaruh 

positiftidak signifikan terhadap ROA  

dan berkontribusi sebesar 0,32persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintahpada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

LAR secara parsial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah adalah 

ditolak. 

5. Variabel APB secara 

parsial memiliki pengaruh Negatif 

signifikan terhadap ROA  dan 

berkontribusi sebesar 4,23persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintahpada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

APB secara parsial memiliki 

pengaruh Negatif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah adalah 

diterima. 

6. Variabel NPL secara 

parsial memiliki pengaruh Negatif 

signifikan terhadap ROA dan 

berkontribusi sebesar 0,49persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah pada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan IItahun 

2017. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa NPL secara 

parsial memiliki pengaruh Negatif 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah adalah diterima. 

7. Variabel IRR secara 

parsial memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA  dan 

berkontribusi sebesar 0,09persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintahpada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

IRR secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pemerintah adalah 

ditolak. 

8. Variabel PDN secara 

parsial memiliki pengaruh tidak 

signifikan terhadap ROA  dan 

berkontribusi sebesar 0,05persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintahpada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

PDN secara parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pemerintah adalah 

ditolak. 

9. Variabel BOPO 

secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap 

ROA  dan berkontribusi sebesar 

0,79persen terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah pada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negative signifikan 
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terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah adalah ditolak. 

10. Variabel FBIR 

secara parsial memiliki pengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

ROA  dan berkontribusi sebesar 

0,41persen terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah pada triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan II 

tahun 2017. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

FBIR secara parsial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah adalah 

ditolak. 

11. Diantara ke sembilan 

variabel bebas LDR, IPR, LAR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah adalah APB dengan 

kontribusi sebesar 4,23 persen, lebih 

tinggi dibandinkan kon tribusi 

variabel bebas lainnya. 

Saran 

Penelitian penulis menyadari bahwa 

hasil dalam penelitian yang telah 

dilakukan masih terdapat banyak 

kekurangan dan keterbatasan yang 

belum sempurna, untuk itu penulis 

menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasilpenelitian 

ini : 

1. Bagi pihak Bank yang diteliti. 

a. Kepada Bank sampel penelitian 

yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank 

BTN disarankan untuk memperbaiki 

Laba sebelum pajak. Dikarenakan  

ROA pada ketiga bank tersebut 

mengalami penuurnan. Diharapkan 

untuk periode selanjutnya ROA 

padaketiga bank tersebut mengalami 

peningkatan. 

b. Kepada Bank sampel penelitian 

yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank 

BTN disarankan untuk memperbaiki 

kualitas aktiva produktif. 

Dikarenakan APB pada ketiga bank  

tersebut mengalami penuurunan. 

Diharapkan untuk periode 

selanjutnya APB mengalami 

peningkatan. 

c. Kepada Bank sampel penelitian 

yaitu Bank BNI disarankan untuk 

memperbaiki pemberian kredit yang 

disalurkan. Dikarenakan NPL pada 

Bank BNI tersebut mengalami 

penuurnan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil judul sejenis, sebaiknya 

mencakup periode penelitian yang 

lebih panjang dari sebelumnya 

dengan harapan memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik. Dalam hal 

menggunakan variabel bebas untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan 

menambah dan juga perlu 

mempertimbangkan subyek 

penelitian yang akan digunakan 

dengan melihat   perkembangan 

perbankan Indonesia. 
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