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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to determine LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and 

FBIR simultaneously and partially have significant influence toward Return On Asset (ROA). 

The population used is the Regional Development Banks. Sampling technique is 

purposive sampling so that the selected banks are BPD Nusa Tenggara Barat, BPD D.I 

Yogyakarta,BPD Kalimantan Selatan and BPD Sulawesi Utara and Gorontalo. Data 

colected by the methods of documentation and analysis were performed by linier multiple 

regression analysis technique. 

Results shows that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO and FBIR simultaneously have 

significant effect toward ROAratio to Regional Development Banks. BOPO partially has a 

significant negative effect on ROA on Regional Development Banks. IPR, and FBIRpartially 

has a significant positive effect on ROA on Regional Development Banks. Meanwhile LDR 

and NPL have a negative but insignificant effect on CAR on Regional Development 

Banks.APB and IRR have a positive but insignificant effect on ROA on Regional Development 

Banks. 

 

Keywords: ROA, Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, Solvability. 

 

Pengertian bank menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menyatakan bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk 

kredit, dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Maka dapat dijelaskan 

bahwa Tujuan didirikannya bank adalah 

untuk pencapaian keuntungan yang 

maksimal yang diharapkan dapat 

menunjang kelangsungan hidup dan 

perkembangan terhadap kegiatan usaha 

tersebut.Untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menghasilkan keuntungan 

(laba) dapat diukur dengan menggunakan 

rasio ROA. 

Bank dalam mendapatkan 

keuntungan atau profit dapat dilihat dari 

rasio profitabilitas yang salah satu 

diantaranya merupakan ROA.Semakin 

rendah (kecil) rasio ini semakin kurang 

baik posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan asetnya, demikian pula 

sebaliknya jika semakin tinggi rasio ROA 

menandakan semakin baik pula posisi 

bank tersebut.Artinya rasio ini digunakan 

untuk mengukur efektivitas dari 

keseluruhan kegiatan operasional bank. 

Pada Bank Pembangunan Daerah 

yang di tunjukan pada tabel 1.1 dapat di 

lihat perkembangan ROA Bank 

Pembangunan Daerah pada periode 2013 

sampai dengan tahun 2017. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan ROA Bank Pembangunan Daerah  Pada Tahun 2013 – 2017 

(Dalam Persen) 

 

 
NAMA BANK 2013 2014 TREN 2015 TREN 2016 TREN 2017* TREN 

RATA-

RATA 

TREN 

1 PT BPD KALIMANTAN BARAT 3.42 3.19 -0.23 2.91 -0.28 2.88 -0.03 2.94 0.06 -0.12 

2 PT BPD KALIMANTAN TIMUR 2.78 2.60 -0.18 1.56 -1.04 2.99 1.43 2.71 -0.28 -0.02 

3 PT BPD KALIMANTAN SELATAN 2.33 2.68 0.35 2.20 -0.48 2.60 0.40 1.83 -0.77 -0.13 

4 PT BPD KALIMANTAN TENGAH 3.52 4.09 0.57 4.34 0.25 4.24 -0.10 3.84 -0.40 0.08 

5 PT BPD JAWA TIMUR 3.82 3.52 -0.30 2.67 -0.85 2.98 0.31 3.12 0.14 -0.18 

6 PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN 2.61 1.94 -0.67 2.04 0.10 2.62 0.58 2.01 -0.61 -0.15 

7 PT BPD JAWA TENGAH 3.01 2.84 -0.17 2.60 -0.24 2.60 0.00 2.69 0.09 -0.08 

8 PT BPD NUSA TENGGARA BARAT 5.10 4.61 -0.49 4.37 -0.24 3.95 -0.42 2.45 -1.50 -0.66 

9 PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR 3.96 3.72 -0.24 3.44 -0.28 2.94 -0.50 2.98 0.04 -0.25 

10 PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 3.00 3.37 0.37 1.69 -1.68 2.75 1.06 2.30 -0.45 -0.18 

11 PT BPD SULAWESI SELATAN DAN BARAT 0.04 0.05 0.01 4.90 4.85 4.96 0.06 3.56 -1.40 0.88 

12 PT BPD SULAWESI TENGGARA 4.43 4.13 -0.30 3.41 -0.72 3.87 0.46 3.92 0.05 -0.13 

13 PT BPD SULAWESI UTARA GORONTALO 3.48 2.16 -1.32 1.56 -0.60 2.00 0.44 2.80 0.80 -0.17 

14 PT BPD SULAWESI TENGAH 3.39 3.73 0.34 3.10 -0.63 2.91 -0.19 2.49 -0.42 -0.23 

15 PT BPD SUMATERA BARAT 2.64 1.94 -0.70 2.28 0.34 2.19 -0.09 1.86 -0.33 -0.20 

16 
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA 

BELITUNG 
1.76 2.13 0.37 2.18 0.05 2.23 0.05 1.83 -0.40 0.02 

17 PT BPD SUMATERA UTARA 3.37 2.60 -0.77 2.31 -0.29 2.74 0.43 2.65 -0.09 -0.18 

18 PT BPD PAPUA 2.86 1.02 -1.84 2.60 1.58 1.28 -1.32 0.61 -0.67 -0.56 

19 PT BPD BALI 3.97 3.92 -0.05 3.33 -0.59 3.76 0.43 3.16 -0.60 -0.20 

20 PT BPD ACEH 3.44 3.13 -0.31 2.83 -0.30 3.00 0.17 2.51 -0.49 -0.23 

21 PT BPD BENGKULU 4.01 3.70 -0.31 2.88 -0.82 2.78 -0.10 2.02 -0.76 -0.50 

22 PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2.71 2.88 0.17 2.94 0.06 3.05 0.11 2.88 -0.17 0.04 

23 PT BPD DKI 3.15 2.10 -1.05 0.89 -1.21 2.29 1.40 2.04 -0.25 -0.28 

24 PT BPD JAMBI 4.14 3.14 -1.00 2.43 -0.71 2.54 0.11 3.65 1.11 -0.12 

25 PT BPD LAMPUNG 1.89 3.89 2.00 3.25 -0.64 2.85 -0.40 2.44 -0.41 0.14 

26 PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA 3.34 0.01 -3.33 3.56 3.55 3.15 -0.41 3.14 -0.01 -0.05 

JUMLAH 82.17 73.09 -9.08 72.27 -0.82 76.15 3.88 68.43 -7.72 -3.44 

RATA-RATA 3.16 2.81 -0.35 2.78 -0.03 2.93 0.15 2.63 -0.30 -0.13 

 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui 

bahwa Return On Asset (ROA) pada Bank 

Pembangunan Daerah pada triwulan I 

tahun 2013 sampai triwulan IV tahun 2017 

mengalami penurunan yang dibuktian 

dengan rata – rata tren  sebesar -0,13 

persen. Namun apabila dilihat pada rata-

rata tren masing-masing bank, dari dua 

puluh enam Bank Pembangunan Daerah 

hanya terdapat limabank yang memiliki 

rata-rata tren positif. 

Kenyataantersebut, menunjukan 

bahwa masih terdapat masalah pada ROA 

Bank PembangunanDaerah. Sehingga 

perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahuifaktor penyebab penurunan 

Return On Asset tersebut.Inilah yang 

menjadi latar belakang untuk dilakukannya 

penelitianini yang meneliti faktorapa saja 

yang mempengaruhi ROA diantaranya 

risiko yang di hadapi Bank Pembangunan 

Daerah.Sehingga kita harus mencari tahu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan bank. ROA sebuah bank dapat di  

 

pengaruh oleh beberapa aspek antara lain  

 

yaitu Likuiditas, Kualitas aset, Sensitivitas  

pasar dan Efisiensi. 

Likuiditas merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan suatu bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

pada saat ditagih. Likuiditas suatu bank 

dapat di hitung menggunakan rasio 

keuangan, antara lain Loan to Deposit 

(LDR), dan investing Policy Ratio (IPR). 

Rasio LDR merupakan rasio yang 

dapat menunjukan kemampuan bank 

dalam memahami kewajiban bank yang 

jatuh tempo dengan menggunakan kredit 

yang di salurkan.LDR memiliki pengaruh 

posiitf terhadap ROA. Hal tersebut di 

karena kan LDR mengalami peningkatan, 

berarti peningkatan total kredit bank 

dengan presentase yang lebih besar, 

dibandingkan dengan presentase 

meningkatkan dana pihak ketiga. 

Mengakibatkan peningkatan pendapatan 

bunga di bandingkan peningkatan biaya 

bunga, maka laba meningkat dan ROA 

meningkat. 

 Rasio IPR merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 
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bank dalam mencukupi kewajiban pada 

pihak ketiga dengan menghandalkan surat 

berharga yang dimiliki bank. IPR memliki 

pengaruh positif terhadap ROA. Hal 

tersebut di karena kan IPR mengalami 

peningkatan, berarti peningkatan surat 

berharga yang dimiliki bank dengan 

presentase yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan presentase peningkatan total dana 

pihak ketiga.hal tersebut mengakibatkan 

terjadinya peningkatan pendapatan, maka 

laba meningkat dan ROA meningkat. 

 Kualitas Aset adalah mengukur 

kemampuan semua aset produktif bank 

untuk memenuhi kebutuhan bank, serta 

meningkatkan keuntungan.Untuk 

mengukur kualitas aset dapat 

menggunakan Non Performing Loan 

(NPL) dan Aset Produktif Bermasalah 

(APB). 

Rasio APB merupakan rasio yang 

akan digunakan mengukur kemampuan 

bank dalam mengelola aktiva produktif. 

Rasio ini mengetahui besarnya aktiva 

produktif bermasalah dari seluruh aktiva 

produktif bank.APB memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA.Hal tersebut di 

karenakan APB mengalami peningkatan, 

berarti terjadinya peningkatan aktiva 

produktif bermasalah bank dangan 

presentase lebih besar di bandingkan 

dengan presentase peningkatan aktiva 

produktif. Hal tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya peningkatan 

biaya pencadangan di bandingkan 

peningkatan pendapatan, maka laba bank 

menurun dan ROA mengalami penurunan. 

Rasio NPL merupakan rasio yang di 

gunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengelola kualitas kredit yang 

dimiliki bank.NPL memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA.Hal tersebut di 

karenakan NPL mengalami peningkatan, 

berarti terjadinya peningkatan kredit 

bermasalah dengan presentase lebih besar 

dari peningkatan kredit yang di salurkan 

oleh bank. Hal tersebut mengakibatkan 

peningkatan biaya pecadangan yang lebih 

besar dari pada peningkatan pendapatan, 

maka laba akan menurun dan ROA 

menurun. 

Sensitivitas pasar adalah 

kemampuan bank dalam mengantisipasi 

perubahan harga pasar yang terdiri dari 

suku bunga dan nilai tukar.Sensitivitas 

dapat diukur melalui rasio Interest Rate 

Risk(IRR). 

Rasio IRR di gunakan untuk 

mengukur sensitivitas pada bank terhadap 

perubahan tingkat suku bunga.IRR 

memiliki pengaruh positif atau negatif 

terhadap ROA.Hal tersebut di karenakan 

IRR mengalami peningkatan, berarti 

terjadi peningkatan IRSA dengan 

presentase lebih besar dari pada presentase 

peningkatan IRSL. Jika suku bunga 

cenderung meningkat, maka akan terjadi 

peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dari pada peningkatan biaya bunga, maka 

laba bank meningkat dan ROA meningkat. 

Sebaliknya jika suku bunga cenderung 

menurun, maka akan terjadi penurunan 

pendapatan bunga lebih besar dari pada 

penurunan biaya bunga. Maka laba bank 

menurun dan ROA menurun.Hal tersebut 

menunjukan IRR berpengaruh positif atau 

negatif terhadap ROA. 

Efisiensi adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur performance 

atau senilaikinerja manajemen bank yang 

bersangkutan.Untuk mengukur efisiensi 

dapat menggunakan Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan Fee 

Based Income Ratio (FBIR). 

Rasio BOPO di gunakan untuk 

mengukur kemampuan pada bank dalam 

mengelola biaya operasional dalam 

mendapatkan pendapatan 

operasional.BOPO memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA.Hal tersebut di 

karenakan BOPO mengalami peningkatan, 

berarti terjadi peningkatan biaya (beban) 

operasional dengan presentase lebih besar 

dari pada presentase peningkatan 

pendapatan operasional. Maka laba akan 

menurun dan ROA menurun. 

FBIR adalah rasio yang dapat 

dipergunakan untuk menilai kemampuan 

manajemen disuatu bank dalam 
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menghasilkan pendapatan operasional 

akan tetapi tidak termasuk dengan bunga. 

Apabila FIBR meningkat hal itu 

dikarenakan adanya peningkatan pada 

pendapatan operasional selain pendapatan 

bunga dengan presentase lebih besar 

dibandingkan dengan pendapatan 

operasional yang diterima oleh bank yang 

menyebabkan laba dan ROA meningkat, 

hal itulah yang menyebabkan FIBR 

memiliki pengaruh positif terhadap ROA. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

bahan rujukanyang dilakukan oleh Tan Sau 

Eng. Peneliti membahas mengenai 

“Pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL & 

CAR terhadap ROA pada Bank 

Internasional dan Bank Nasional Go 

Public”. 

Teknikuntuk pengambilan sampel 

yang dapat digunakan untuk melakukan 

penelitian ini yakni teknik purpose 

sampling dimana data yang didapat 

bersumber dari neraca laporan keuangan 

tahunan.Data yang dapat dianalisis yakni 

data sekunder dan metode pengumpulan 

datanya adalah metode dokumentasi 

 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai bahan rujukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Rommy Rifky 

Romadloni dan Herizon pada tahun 2015 

yang berjudul “pengaruh Likuiditas, 

kualitas aset, Sensitivitas pasar, dan 

Efisiensi terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Bank Devisa yang Go Public. 

 Pada penelitian ini permasalahan 

yang diangkat adalah apakah rasio LDR, 

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

dan FBIR secara bersama-sama dan parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prifitabilitas Bank Devisa yang 

Go Public.Teknik sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling dan teknik 

analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda.Pada 

penelitian ini jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder dan metode 

pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai rujukan yang dilakukan oleh 

Gagas Tri Suryawan adalah penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, dan 

Efisiensi terhadap ROA Pada Bank 

Pemerintah”. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian tersebut yaitu apakah 

variabl LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR secara bersama - sama 

maupun secara parsial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah  dan manakah dari variabel - 

variabel tersebut yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah. 

Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel di peneliti ini adalah 

teknik purposive sampling.Sedangkan data 

yang dianalisis adalah data sekunder 

dengan metode pengumpulan datanya 

menggunakan metode 

dokumentasi.Kemudian untuk teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai rujukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Almira Sonia Dewi Astuti 

yangberjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, dan 

Efisiensi terhadap ROA Pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Go Public”. 

Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian tersebut yaitu apakah variabl 

LDR, IPR, LAR, APB, IRR, PDN, BOPO, 

dan FBIR secara bersama-sama maupun 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

dan manakah dari variabel-variabel 

tersebut yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public. 

Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel di peneliti ini adalah 

teknik purposive sampling.Sedangkan data 

yang dianalisis adalah data sekunder 
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dengan metode pengumpulan datanya 

menggunakan metode 

dokumentasi.Kemudian untuk teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

 

Kinerja Keuangan Bank 

 

 Analisis kinerja keuangan bank 

dapat dilihat berdasarkan laporan 

keuangan yang disajukan secara periodik 

karena menggambarkan kinerja bank 

dalam suatu periode (Kasmir, 2012:310). 

Laporan keuangan akan dapat membaca 

kondisi bank-bank yang sesungguhnya, 

didalamnya juga dapat terlihat kelemahan 

dan kekuatan masing-masing bank.Kinerja 

keuangan suatu bank dapat diukur 

menggunakan beberapa aspek yaitu 

sebagai berikut: Likuiditas, Kualitas 

Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi dan 

Solvabilitas. 

 

Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012:327) Rasio 

profitabilitas merupakan kemampuan bank 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. Untuk mengukur rasio 

profitabilitas dapat menggunakan rasio-

rasio sebagai berikut : 

a. Return On Asset (ROA) 

Menurut Kasmir (2012:329) rasio 

ini biasanya dapat digunakan oleh suatu 

bank untuk mengukur kemampuan bank 

dalam mendapatkan keuntungan dari 

pengelolaan aset yang ada.Selain itu, ROA 

memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas bank karena menunjukan 

efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. 

Semakin besar rasio ini maka 

semakin baik dan hal ini berarti bahwa 

aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba dari segi penggunaan 

aset.Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:   

ROA=
        𝒍𝒖𝒎  𝒋 𝒌

 𝒐𝒕 𝒍 𝒌𝒕𝒊𝒗 
x100%.…..........…

....(1) 

b. Return On Equity (ROE) 

Menurut Kasmir (2012:328-329) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola capital yang ada untuk 

memdapatkan net income. 

Kenaikan rasio ini berarti terjadi 

kenaikan laba bersih dari laba yang 

bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan 

dengan peluang kemungkinan pembayaran 

dividen.Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

ROE=
      𝒕 𝒍 𝒉  𝒋 𝒌

𝑴𝒐𝒅 𝒍𝑰𝒏𝒕𝒊
x100%.....................

...................................(2) 

c. Net Interest Margin (NIM) 

Menurut Kasmir (2012:331)Net 

Interest Margin adalah rasio untuk 

mengukur kemampuan manajemen dalam 

mengendalikan biaya-biaya. Semakin 

besar rasio ini maka meningkatnya 

pendapatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola bank sehingga kemungkinan 

bank dalam kondisi bermasalah semakin 

Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

NIM=
  𝒏𝒅 𝒑 𝒕 𝒏 𝑩𝒖𝒏𝒈  𝑩 𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑹 𝒕 −𝒓 𝒕   𝒌𝒕𝒊𝒗   𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒇
100%.........

....................................................(3) 

Pendapatan bunga bersih adalah 

pendapatan bunga dikurangi biaya bunga, 

termasuk provisi dan komisi. 

 

d. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Kasmir  (2012 : 328) Net 

Profit Margin merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

menghasilkan net income dari kegiatan 

operasi pokoknya.Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin tinggi pula kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba.Menurut 

Kasmir  (2012 : 328) rumus yang dapat 

digunakan sebagai berikut: 

NPM=
    𝑩 𝒓𝒔𝒊𝒉

  𝒏𝒅 𝒑 𝒕 𝒏𝑶𝒑 𝒓 𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒍
x100%...........

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

Pada penelitian ini , variabel terikat yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas 
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adalah ROA. 

Likuiditas Bank 

Menurut Kasmir (2012:49-50) 

Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank 

bersangkutan mampu membayar semua 

utangnya terutama utang-utang jangka 

pendek. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan utang-utang jangka pendek yang 

ada di bank antara lain adalah simpanan 

masyarakat seperti simpanan tabungan, 

giro, dan deposito. Rasio yang digubakan 

untuk menghitung likuiditas suatu bank 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Cash Ratio 

Menurut Kasmir (2012:318) Cash 

Ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank melunasi kewajiban 

yang harus segera dibayar dengan harta 

likuid yang dimiliki bank tersebut. 

Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi 

pula kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan, namun dalam praktek akan 

mempengaruhi profitabilitasnya.Adapun 

rumus untuk mencari cash ratio yaitu 

(Kasmir, 2012:318) : 

CR=
 𝒌𝒕𝒊𝒗 𝒍𝒊𝒌𝒖𝒊𝒅

 𝒐𝒕 𝒍𝒅 𝒏  𝒑𝒊𝒉 𝒌 𝒌 𝒕𝒊𝒈 
     ..........…...

………..………………..............(5) 

b. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Menurut Kasmir (2012:319) Loan 

to Deposit Ratio merupakan rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana mayarakat dan modal sendiri yang 

digunakan. Apabila LDR meningkat, 

berarti telah terjadi peningkatan total 

kredit yang diberikan bank dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

persdentase peningkatan dana pihak 

ketiga. Akibatknya terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan peningkata biaya bunga, 

sehingga laba meningkat dan ROA 

meningkat.Menurut Kasmir (2012:319) 

rumus perhitungan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) adalah sebagai berikut : 

LDR=
 𝒐𝒕 𝒍𝒌𝒓 𝒅𝒊𝒕  𝒏𝒈𝒅𝒊  𝒓𝒊𝒌 𝒏

 𝒐𝒕 𝒍     𝒒𝒖𝒊𝒕 
     .........…

……………..………..............(6) 

c. Investing Policy Ratio (IPR) 

Menurut Kasmir (2012:316), 

Investing Policy Ratio (IPR) merupakan 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para deposannya 

dengan cara melikuidasi surat-surat 

berharga yang dimilikinya. Apabila IPR 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan surat berharga yang dimiliki 

bank dengan persentase lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan total 

dana pihak ketiga. Akibatnya terjadi 

peningkatan pendapatan bunga yang lebih 

besar dibandingkan peningkatan biaya 

bunga, sehingga laba bank akan meningkat 

dan ROA pun meningkat. Menggunakan 

rumus (Kasmir, 2012;316) : 

IPR=
𝒔𝒖𝒓 𝒕−𝒔𝒖𝒓 𝒕  𝒓𝒉 𝒓𝒈 

𝒕𝒐𝒕 𝒍𝒅 𝒏  𝒑𝒊𝒉 𝒌 𝒌 𝒕𝒊𝒈 
     .….…….

.……….…………..............(7) 

d. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio yaitu rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat 

likuiditas bank yang menunjukan 

kemampuan bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan 

total aset yang dimiliki bank. LAR 

merupakan perbandingan antar besarnya 

kredit yang diberikan bank dengan 

besarnya total aset yang dimiliki bank. 

Sehingga semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin kecil tingkat 

likuiditasnya karena jumlah aset yang 

diperlukan untuk membiayai kreditnya 

menjadi semakin besar. Rumus yang 

digunakan: 

  𝑹  
 𝒖𝒎𝒍 𝒉𝒌𝒓 𝒅𝒊𝒕  𝒏𝒈𝒅𝒊  𝒓𝒊𝒌 𝒏

 𝒖𝒎𝒍 𝒉 𝒔 𝒕
     ....

......….......……………..…..............(8) 

Pada penelitian ini, variabel yang 

digunakan untuk mengukur rasio likuiditas 

bank adalah variabel bebas LDR dan IPR. 

Kualitas Aset 

Menurut Veithzal Rivai (2013; 

473) kualitas aset merupakan aset untuk 

memastikan aset yang dimiliki bank dan 

nilai riil dari aset tersebut.  Kualitas aktiva 

dapat diukur dengan menggunakan rasio- 
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rasio sebagai berikut (Veithzal Rivai, 

2013:474-475): 

a. Non Performing Loan (NPL) 

Pengertian Non Performing Loan 

(NPL) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank kepada Dana Pihak 

Ketiga (DPK).Kredit bermasalah 

merupakan kredit yang kualitasnya kurang 

lancar, diragukan, dan macet. 

Semakin tinggi rasio NPL maka 

semakin buruk kualitas kredit yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar sehingga dalam hal ini 

semakin besar NPL akan mengakibatkan 

menurunnya ROA dan jika NPL turun dan 

semakin kecil ROA akan semakin 

meningkat dan kinerja keuangan bank 

semakin membaik.Non Performing 

Loanmemiliki rumus : 

NPL=
 𝒖𝒎𝒍 𝒉 𝒓 𝒅𝒊𝒕  𝒏𝒈𝑩 𝒓𝒎 𝒔 𝒍 𝒉

 𝒐𝒕 𝒍 𝒓 𝒅𝒊𝒕               
     .

........………...…………….............(9) 

b. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Rasio Aktiva Produktif Bermasalah 

digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktif bermasalah 

terhadap total aktiva produktif. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin besar jumlah 

aktiva produktif bank yang bermasalah 

sehingga menurunkan tingkat pendapatan 

bank dan berpengaruh pada kinerja 

bank.Aktiva produktif bermasalah adalah 

aktiva produktif dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan dan macet. APB dapat 

dirumuskan dengan : 

  𝑩  
 𝒌𝒕𝒊𝒗  𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒇𝑩 𝒓𝒎 𝒔 𝒍 𝒉

 𝒐𝒕 𝒍 𝒌𝒕𝒊𝒗  𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒇
     ...

...…………………………............(10) 

Pada penelitian ini, variabel yang 

digunakan untuk mengukur rasio kualitas 

aktiva adalah APB dan NPL. 

Sensitivitas Terhadap Pasar 

Menurut Veithzal Rivai (2013:485) 

penilaian sensitivitas terhadadp risiko 

pasar merupakan penilaian terhadap 

kemampuan modal bank untuk mengcover 

akibat yang ditimbulkan oleh perubahan 

risiko pasar dan kecukupan manajemen 

risiko pasar. Rasio yang dapat mengukur 

sensitivitas pasar sebagai berikut : 

a. Interest Rate Ratio(IRR) 

Interest Rate Ratio(IRR) menurut 

(Viethzal Rivai, 2013:483) yaitu risiko 

yang timbul akibat berubahnya tingkat 

suku bunga.IRR bisa berpengaruh positif 

atau negatif terhadap ROA. Hal ini 

menjadi karena apabila IRR meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan IRSA 

dengan persentase lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan 

IRSL. Jika pada saat itu suku bunga 

cenderung naik, maka terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan peningkatan biaya bunga, 

sehingga laba meningkatkan dan ROA  

ikut meningkat. Dengan demikian dapat 

disimpulkan IRR berpengaruh positif 

terhadap ROA. 

Sebaliknya jika pada saat itu suku 

bunga cenderung turun, akan terjadi 

penurunan pendapatan lebih besar 

dibandingkan penurunan biaya bunga, 

sehingga laba menurun dan ROA juga 

akan  ikut turun. Dengan demikian dapat 

disimpulkan IRR berpengaruh negatif 

terhadap ROA. IRR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

IRR=
𝐈𝐑𝐒𝐀

𝐈𝐑𝐒𝐋
x100%.........................................

...................................................(11) 

 

b. Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN merupakan penjumlahan dari 

nilai absolut dari selisih aktiva dan valas 

dalam neraca untuk setiap valas asiung 

ditambah dengan selisih bersih tagihan dan 

kewajiban baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening 

administrative untuk setiap valuta asing 

dinyatakan dalam rupiah. Menurut SEBI 

No. 13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 

2011 rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio ini adalah : 

PDN=
𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐬−𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐥𝐢𝐬𝐢𝐡 𝐎𝐟𝐟 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐭

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥

x 100%......................................(11) 

Pada penelitian ini, variabel yang 

digunakan yang digunakan untuk 
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mengukur rasio sensitivitas bank adalah 

variabel bebas IRR. 

Efisiensi 

Menurut Kasmir (2013; 333-

335)Efisiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

tingkat efisiensi dan profitabilitas yang 

dicapai oleh bank yang 

bersangkutan.Efisiensi Bank dapat diukur 

dengan beberapa rasio di bawah ini:  

a. Beban Operasional Pendapatan 

Operasional  (BOPO) 

Rasio BOPO digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengendalikan biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional.Kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang 

berssangkutan. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan operasi yang berakibat pada 

penurunan laba sebelum pajak dan 

akhirnya akan menurunkan laba atau 

profitabilitas bank. 

Semakin kecil rasio ini berarti 

semakin efisien biaya operasional yang 

dikeluarkan bank yang bersangkutan 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin kecil. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung rasio 

ini adalah : 

BOPO=
 𝒐𝒕 𝒍 𝒊   𝒐𝒑 𝒓 𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒍

 𝒐𝒕 𝒍𝒑 𝒏𝒅 𝒑 𝒕 𝒏𝒐𝒑 𝒓 𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒍
x100%.......

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

 

b. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio FBIR ini untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola pendapatan yang diperoleh dari 

jasa di luarbunga. 

FBIR memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

apabila FBIR meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga dengan 

persentase lebih besardibandingkan 

dengan persentase peningkatan total 

pendapatan operasional. Akibatnya laba 

bank meningkat dan ROA bank 

meningkat. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio ini adalah (Veitzal Rivai, 

2013:482) : 

FBIR=
  𝒏𝒅 𝒑 𝒕 𝒏𝒐𝒑 𝒓 𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒍𝒅𝒊𝒍𝒖 𝒓 𝒖𝒏𝒈 

  𝒏𝒅 𝒑 𝒕 𝒏𝑶𝒑𝒓 𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒍
     ....

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

Pada penelitian ini, variabel yang 

digunakan untuk mengatur rasio Efisiensi 

bank adalah variabel bebas BOPO dan 

FBIR.

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran
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Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

kerangka konseptual yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis di rumuskan 

sebagai berikut : 

H1 :LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, 

dan FBIR secara bersama-sama yang 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA Pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

 

H2  :LDR, IPRdan FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada 

BankPembangunan Daerah. 

 

H3 :NPL, APB, dan BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah. 

 

H4  :IRRsecara parsial mempunyai 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini populasi yang 

digunakan adalah Bank Pembangunan 

Daerah. Dalam penelitian ini, tidak semua 

populasi diteliti, melainkan hanya 

menggunakan anggota populasi yang 

terpilih sebagai sampel. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang didasarkan 

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Kriteria yang digunakan dalam 

pemilihan sampel penelitian ini adalah 

Bank Pembangunan Daerah yang memiliki 

total aset sepuluh triliun rupiah hingga 

lima belas triliun rupiah pada tahun 2017 

yank terdiri dari empat bank yaituBPD 

Nusa Tenggara Timur, BPD Daerah 

Istimewa Yogyakarta, BPD Kalimantan 

Selatan, dan BPD Sumtera Utara 

Gorontalo.  

Data dan Pengumpulan Data 

Data yang dianalisis pada 

penelitian ini yaitu data sekunder yang 

bersifat kuantitatif yang diambil dari 

laporan keuangan triwulan I tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017 

dari Bank Pembangunan Daerah yang 

terdiri dari BPD Daerah Istimewa 

Yogyakarta, BPD Nusa Tenggara Timur, 

BPD Kalimantan Selatan, dan BPD 

Sumtera Utara Gorontalo. 

Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode dokumentasi 

dimana memperoleh data dalam bentuk 

laporan-laporan publikasi yang terdapat 

pada OJK dan Bank Indonesia yang 

berupa laporan keuangan laba rugi dan 

neraca yang ada pada Bank Pembangunan 

Daerah triwulan I tahun 2013 hingga 

triwulan IV tahun 2017. 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan yaitu regresi Linier 

Berganda, dimana model ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Investing Policy Ratio (IPR), 

Aktiva Produktif Bermasalah(APB), Non 

Performing Loan (NPL),Interest Rate Risk 

(IRR), Biaya Operasional/Pendapatan 

Operasional(BOPO), dan Fee Based 

Income Ratio (FBIR) terhadap ROA, yang 

kemudian dapat dilakukan analisis dengan 

menggunakan cara-cara sebagai berikut: 

1. Melakukan Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan yang 

bertujuan untuk memberikan suatu 

gambaran tentang rasio-rasio keuangan 

seperti LDR, IPR, APB, NPL, IRR, , 

BOPO, dan FBIR terhadap ROA. 

2. Melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan beberapa langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini dapat digunakan untuk 

menunjukkan arah dan besarnya pengaruh 
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terhadap variabel bebas yaitu yang 

disimbolkan dengan (X) terhadap variabel 

tergantung yaitu disimbolkan dengan (Y). 

Sehingga persamaan regresi yang dapat 

dibentuk sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 

+ β6X6 + β7X7 + ei 

Keterangan: 

Y  = Return On Asset (ROA) 

α  = Konstanta 

β1-β7 = Koefisien Regresi 

X1 = Loan Deposit Ratio(LDR) 

X2 = Investing Policy Ratio (IPR) 

X3 = Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 

X4 = Non Performing Loan (NPL) 

X5 = Interest Rate Ratio (IRR) 

X6 =Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

X7 = Fee Based Income Ratio (FBIR) 

ei = error (variabel pengganggu diluar 

variabel) 

b. Uji Serempak (Uji F) 

Pada umunya uji F ini digunakan 

untuk mengetahui tingkat signifikan atau 

tidak signifikan pada pengaruh variabel-

variabel bebas secara bersamaan terhadap 

variabel tergantung. 

c. Uji Parsial (Uji t) 
Uji Parsial (Uji t) ini, dapat digunakan 

untuk menguji atau mengukur seberapa jauh 
dari pengaruh variabel independen yang 
meliputi (LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO dan 
FBIR) apabila secara individual dalam 
menentukan variasi-variasi pada variabel 
dependen (Y). 

 

Tabel 4.11 

HASIL PERHITUNGAN UJI PARSIAL 

 

 

Pengaruh sepuluh variabel bebas terhadap 

variabel terikat adalah sebagai berikut : 

a) LDR 

Menurut teori, LDR mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa LDR mempunyai 

koefisien regresi negatif 

sebesar0.012.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian penelitian ini 

secara teoritis disebabkan karena apabila 

LDR meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan kredit yang diberikan dengan 

persentase yang lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan dana pihak ketiga.  

 

Akibatnya pendapatan bunga 

mengalami peningkatan yang lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan biaya 

bunga, sehingga laba bank meningkat dan 

ROA bank juga meningkat. Selama 

periode triwulan 1 tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 telah 

terjadi penurunan rata-rata tren negatif 

0,06 persen. 
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Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitan 

sebelumnya yang dilakukan oleh Almira 

Sonia Dewi Astuti (2017) adalah tidak 

sesuai karena memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA, sedangkan Tan Sau Eng 

(2013), Rommy Rifky Romadloni
1
 dan 

Herizon
2
 (2015) dan Gagas Tri Suryawan 

(2016) adalah sesuai karena memiliki 

pengaruh negatif terhadap ROA. 

b) IPR  

Menurut teori, IPR mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IPR memiliki 

koefisien regresi positif sebesar 

0.075.Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori dikarenakan secara teoritis, apabila 

IPR mengalami penurunan maka telah 

terjadi peningkatan total surat berharga 

yang dimiliki dengan persentase yang 

lebih kecil daripada persentase 

peningkatan total dana pihak ketiga. 

Sehingga telah terjadi peningkatan 

pendapatan yang lebih kecil daripada 

peningkatan biaya.Akibatnya laba 

menurun dan ROA juga ikut 

menurun.Selama periode triwulan 1 tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017 telah terjadi penurunan rata-rata tren 

negatif 0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Almira 

Sonia Dewi Astuti (2017) adalah sesuai 

karena memiliki pengaruh positif terhadap 

ROA, sedangkan Rommy Rifky 

Romadloni
1
 dan Herizon

2
 (2015) dan 

Gagas Tri Suryawan (2016) tidak sesuai 

karena memiliki pengaruh negatif terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian Tan Sau Eng 

(2013) tidak menggunakan variabel IPR. 

c) APB  

Menurut teori, APB mempunyai 

pengaruh negatif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa APB mempunyai 

koefisien regresi positif 0.403.Dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian 

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 pencadangan lebih kecil 

dibandingkan dengan peningkatan 

pendapatan bunga, sehingga laba bank 

meningkat dan ROA bank juga meningkat. 

Selama periode triwulan 1 tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017 

telah terjadi penurunan rata-rata tren 

negatif 0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rommy 

Rifky Romadloni
1
 dan Herizon

2
 (2015) 

dan Gagas Tri Suryawan (2016) adalah 

tidak sesuai karena menyatakan bahwa 

APB mempunyai pengaruh negatif 

terhadap ROA, tetapi penelitian dari 

Almira Sonia Dewi Astuti (2017) adalah 

sesuai karena memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian Tan 

Sau Eng (2013) tidak menggunakan 

variabel APB. 

d) NPL 

Menurut teori, NPL mempunyai 

pengaruh negatif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa NPL mempunyai 

koefisien regresi negatif sebesar 

0.475.Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila NPL 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan total kredit bermasalah 

dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase 
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peningkatan total kredit. Akibatnya,terjadi 

peningkatan biaya yang harus dicadangkan 

lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan pendapatan.Sehingga laba 

bank menurun dan ROA bank juga 

menurun. Selama periode triwulan 1 tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017 telah terjadi penurunan rata-rata tren 

negatif 0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Tan Sau 

Eng (2013)adalah sesuai karena 

menyatakan bahwa NPL mempunyai 

pengaruh negatif terhadap ROA, tetapi 

Rommy Rifky Romadloni
1
 dan Herizon

2
 

(2015) dan Gagas Tri Suryawan (2016) 

adalah tidak sesuai karena menyatakan 

bahwa NPL mempunyai pengaruh positif 

terhadap ROA. Sedangkan penelitian 

Almira Sonia Dewi Astuti (2017)tidak 

menggunakan variabel NPL. 

e) IRR 

Menurut teori , IRR mempunyai 

pengaruh positif atau negatif terhadap 

ROA. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa IRR mempunyai 

koefisien regresi positif sebesar 

0.024.Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila IRR 

memiliki pengaruh negatif atau positif 

terhadap ROA.Apabila IRR menurun, 

berarti telah terjadi peningkatan IRSA 

dengan persentase lebih kecil 

dibandingkan dengan persentase 

peningkatan IRSL. Apabila dikaitkan 

dengan suku bunga JIBORtahun 2013 

sampai dengan tahun 2017 yang cenderung 

meningkat yang dibuktikan dengan rata-

rata tren sebesar 0,02 persen maka akan 

terjadi peningkatan pendapatan bunga 

lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan 

biaya bunga, sehingga laba bank 

mengalami penurunan dan  ROA bank 

juga mengalami penurunan.Dengan 

demikian IRR berpengaruh positif 

terhadap ROA.Selama periode triwulan 1 

tahun 2013 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017 telah terjadi penurunan rata-

rata tren negatif 0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rommy 

Rifky Romadloni
1
 dan Herizon

2
 

(2015),dan Gagas Tri Suryawan (2016) 

adalah sesuai karena IPR mempunyai 

pengaruh positif terhadap ROA, tetapi 

penelitian dari Almira Sonia Dewi Astuti 

(2017) adalah tidak sesuai karena IRR 

mempunyai pengaruh negatif terhadap 

ROA. Sedangkan penelitian Tan Sau Eng 

(2013) tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

f)  BOPO 

Menurut teori, BOPO mempunyai 

pengaruh negatif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BOPO mempunyai 

koefisien negatif sebesar 0.125 

persen.Dengan demikian hasil penelitian 

ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila BOPO 

meningkat, yang berarti persentase 

peningkatan biaya operasional lebih besar 

dibandingkan dengan persentase 

peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga laba menurun dan ROA bank 

juga menurun. Selama periode triwulan 1 

tahun 2013 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017 telah terjadi penurunan rata-

rata tren negatif 0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Tan Sau 

Eng (2013), Rommy Rifky Romadloni dan 

Herizon (2015), Gagas Tri Suryawan 

(2016) dan Almira Sonia Dewi Astuti 

(2017) adalah sesuai karena BOPO 

mempunyai pengaruh negatif terhadap 

ROA. 

g)    FBIR 
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Menurut teori, FBIR mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FBIR mempunyai 

koefisien regresi positif sebesar 

0.055.Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori karena secara teoritis apabila FBIR 

menurun berarti terjadi penurunan 

pendapatan operasional diluar pendapatan 

bunga dengan persentase yang lebih kecil 

dibandingkan dengan persentase 

peningkatan total pendapatan operasional 

yang diterima oleh bank sehingga laba 

bank mengalami penurunan dan ROA 

bank juga mengalami penurunan. Selama 

periode triwulan 1 tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 telah 

terjadi penurunan rata-rata tren negatif 

0,06 persen. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rommy 

Rifky Romadloni dan Herizon (2015) 

adalah sesuai karena menyatakan bahwa 

FBIR mempunyai pengaruh positif 

terhadap ROA, tetapi hasil penelitian dari 

Gagas Tri Suryawan (2016) dan Almira 

Sonia Dewi Astuti (2017) adalah tidak 

sesuai karena menyatakan bahwa FBIR 

memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. 

Sedangkan Tan Sau Eng (2013) tidak 

menggunakan variabel FBIR. 

SIMPULAN, IMPLIKASI, 

KETERBATASAN, DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data yang sudah 

dilakukan dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, dan FBIR secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah pada periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 yaitu 0.839 

yang mengidentifikasi bahwa 

perubahan yang timbul pada variabel 

tergantung sebesar 70,3 persen yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas secara 

bersama-sama, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 29,7 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model yang diteliti. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa variabel LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

yaitu dapat diterima.  

2. Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembagunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017. Besarnya 

pengaruh LDR secara parsial terhadap 

ROA yaitu 1,9321 persen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembagunan 

Daerah adalah ditolak. 

3. Variabel IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembagunan Daerah 

periode triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017. 

Besarnya pengaruh IPR secara parsial 

terhadap ROA yaitu 25,7049 persen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa IPR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembagunan Daerah adalah diterima. 

4. Variabel APB secara parsial 

mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembagunan Daerah periode triwulan I 

tahun 2013 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017. Besarnya pengaruh APB 

secara parsial terhadap ROA yaitu 

1,4641 persen. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis keempat 

yang menyatakan bahwa APB secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembagunan Daerah adalah 

ditolak. 

5. Variabel NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembagunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017. Besarnya 

pengaruh NPL secara parsial terhadap 

ROA yaitu 2,25 persen. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kelima yang menyatakan 

bahwa NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembagunan 

Daerah adalah ditolak. 

6. Variabel IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembagunan 

Daerah periode triwulan I tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017. 

Besarnya pengaruh IRR secara parsial 

terhadap ROA yaitu 2,25 persen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembagunan Daerah adalah 

ditolak. 

7. Variabel BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembagunan Daerah periode triwulan I 

tahun 2013 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017. Besarnya pengaruh BOPO 

secara parsial terhadap ROA yaitu 

66,0969  persen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ketujuh yang menyatakan bahwa BOPO 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembagunan Daerah adalah 

diterima. 

8. Variabel FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembagunan 

Daerah periode triwulan I tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017. 

Besarnya pengaruh FBIR secara parsial 

terhadap ROA yaitu 16,0801 persen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedelapan yang 

menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembagunan Daerah adalah diterima. 

9. Diantara tujuh variabel bebas yaitu 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

dan FBIR yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap ROA yaitu BOPO, 

karena memiliki nilai koefisien 

determinasi parsial terbesar yaitu 

sebesar 66,0969 persen dengan 

pengaruh negatif yang signifikan 

apabila dibandingkan dengan nilai 

koefisien determinasi parsial pada 

variabel bebas lainnya. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Jumlah variabel bebas yang diteliti 

terbatas, hanya terdapat tujuh variabel 

saja yang meliputi LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, BOPO, dan FBIR. 

2. Penelitian ini hanya meneliti Bank 

Pembangunan Daerah dan sampel yang 

terpilih hanya empat Bank 

Pembangunan Daerah saja yang 

diantaranya yaitu BPD Nusa Tenggara 

Timur, BPD D.I Yogyakarta , BPD 

Kalimantan Selatan , dan BPD Sulawesi 

Utara dan Gorontalo. 

3. Periode yang digunakan dalam 

penelitian sangat terbatas yaitu mulai 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017. 

5.3.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang dilakukan diatas maka 

terdapat beberapa saran yang dapat 

dipergunakan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Adapun saran yang dapat 

dikemukakan oleh penulis adalah sebagai 
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berikut : 

1. Bagi Pihak Bank Pembangunan Daerah 

Yang Diteliti 

 Terkait dengan kebijakan ROA, 

disarankan kepada bank-bank 

sampel penelitian terutama bank 

yang memiliki rata-rata ROA paling 

rendah dan cenderung mengalami 

penurunan ROA selama periode 

penelitian yaitu BPD Sulawesi Utara 

dan Gorontalo sebesar 2,75 persen 

agar meningkatkan laba sebelum 

pajak dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase 

peningkatan total aset. 

 Terkait dengan hasil dari BOPO 

yang merupakan variabel yang 

berpengaruh signifikan dan dominan 

terhadap ROA, disarankan kepada 

bank sampel penelitian terutama 

yang memiliki rata-rata BOPO tinggi 

dan cenderung mengalami 

peningkatan BOPO selama periode 

penelitian yaitu BPD Sulawesi Utara 

dan Gorontalo sebesar 80,17 persen 

agar menurunkan biaya 

operasionalnya bersamaan dengan 

upaya dalam meningkatkan 

pendapatan operasional. 

 Kepada bank-bank sampel 

penelitian, disarankan bagi bank 

yang memiliki rata-rata IPR terendah 

yaitu BPD D.I Yogyakarta sebesar 

5,42 persen agar untuk meningkatan 

total surat berharga yang dimiliki 

dengan persentase yang lebih besar 

daripada persentase peningkatan 

total dana pihak ketiga. Sehingga 

telah terjadi peningkatan pendapatan 

bungsa yang lebih besar daripada 

peningkatan biaya bunga. Akibatnya 

laba meningkat dan ROA juga ikut 

meningkat. 

 Kepada bank-bank sampel penilitian, 

disarankan bagi bank yank memiliki 

rata-rata FBIR terendah yaitu BPD 

Kalimantan Selatan sebesar 5,23 

persen agar lebih meningkatan 

pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga dengan persentase 

yang lebih besar dibandingkan 

dengan persentase peningkatan total 

pendapatan operasional yang 

diterima oleh bank sehingga laba 

bank mengalami penigkatan dan 

ROA bank juga mengalami 

peningkatan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

menggunakan tema sejenis 

sebaiknya mencakup periode 

penelitian yang lebih panjang. 

 Sebaiknya menambah variabel bebas 

seperti LAR, PDN, FACR dan NIM 

agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan variatif. 
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