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ABSTRACT 

Profitability is one of indicator appropriate to measure the performance of 

a bank. This research aims to analyze whether Enterprise Financial, SIZE and 

GCG simultaneously and partially have significant effect on Profitability. It uses 

secondary data taken by means of documentation method. These data were raken 

from published financial report of the Bank BUKU-3 from  periode 2013 until of 

2018. Sampling technique used was purposive sample. Multiple linear regression 

analysis was used for analysis. Based on the results of the analysis showed that  

LDR negative effect not significant, NPL negative effect is not significant, APB 

negative effect is not significant, IRR negative effect is not significant, PDN 

negative effect is not significant, BOPO negative effect is significant, FBIR 

negative effect is not significant, FACR negative effect is not significant, SIZE 

negative effect is not significant and GCG negative  effect is not significant. 

 

Keywords: 

Enterprise Financial, SIZE, GCG and Profitability. 

 

PENDAHULUAN 

Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat  dan 

menyalurkannya kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa lain (Kasmir, 

2012:12). Tujuan utama bank adalah 

untuk mendapatkan keuntungan 

(profit) yang tinggi , sehingga untuk 

mengukur seberapa efisiensi bank 

tersebut dalam mengelola asetnya 

dan mengukur tingkat kemampuan 

bank untuk dalam mendapat 

keuntungan yaitu menggunakan 

Return On Asset (ROA).   

ROA merupakan salah satu rasio dari 

profitablitas yang bertujuan untuk 

mengukur seberapa efisiensi bank 
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tersebut dalam mengelola asetnya 

untuk mendapatkan keuntungan 

(profit). kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dari total asset 

yang digunakan akan  menunjukkan 

nilai ROA yang positif, dan 

sebaliknya jika bank tidak 

menghasilkan laba dan total asset 

yang dimiliki bank mengalami 

kerugian akan menunjukkan nilai 

ROA yang negatif. apabila bank 

memiliki nilai ROA yang tinggi 

maka bank tersebut berpeluang besar 

dalam meningkatkan pertumbuhan 

namun apabila bank memiliki nilai 

ROA yang rendah maka bank akan 

mengalami kerugian dan 

menghambat pertumbuhan.Agar 

manajemen bank berhasil 

mendapatkan tingkat ROA yang 

diharapkan maka pihak manajemen 

perlu memperhatikan variable-

variabel yang memengaruhi tingkat 

tinggi rendahnya ROA dalam setiap 

kebijakan yang akan 

diambil.demikan dengan pihak 

manajemen Bank BUKU-3 yang 

berperan sebagai subyek penelitian. 

Pada periode penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

presentase Retun On Assets (ROA)   

pada Bank BUKU-3 dari tahun 2013 

sampai tahun 2018  triwulan IV rata-

rata tren adalah  negatif 0.37. Dilihat 

dari tren masing-masing anggota 

Bank BUKU-3, terlihat dari 23  bank 

yang menunjukkan tren negatif 

adalah. 

Bank ICBC Indonesia, Bank 

Bukopin,Tbk, Bank Mayapada 

International,Tbk, Bank Sumitomo 

Mitsui Indonesia, Bank UOB 

Indonesia, Bank DBS Indonesia, 

Bank Mizuho Indonesia, Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah, 

Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Pembangunan Daerah DKI, Bank 

Pembangunan Daerah jawa barat dan 

Banten,Tbk, Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional,Tbk, Bank 

Permata,Tbk, Maybank 

Indonesia,Tbk, dan Bank Pan 

Indonesia,Tbk . 

Berdasarkan fenomena tersebut 

berarti masih terdapat masalah 

terhadap ROA pada anggota Bank 

BUKU-3, sehingga perlu ditemukan 

factor yang menyebabkan turunnya 

ROA pada Bank BUKU-3. 

Pihak manajemen Bank BUKU-3 

perlu memperhatikan factor –faktor 
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yang menyebabkan tinggi maupun 

rendahnya nilai ROA dalam setiap 

pengambilan keputusan yang dapat 

berpengaruh pada Rasio –Rasio yang 

dimiliki oleh bank. Rasio –rasio yang 

berhubungan dengan tingkat 

Profitabilitas (ROA) pada Bank 

BUKU-3 yaitu ; 

Likuiditas adalah gambaran  untuk 

menentukan kemampuan suatu 

perusahaan / bank untuk memenuhi 

hutang jangka pendek dengan 

menggunakan aktiva lancar (kasmir 

2012;315). Rasio untuk mengukur 

likuiditas adalah LDR ( Loan to 

Deposit Ratio). 

LDR merupakan suatu rasio untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan di bandingkan 

dengan jumlah dana masyarakat dan 

modal sendiri yang digunakan 

(Kasmir 2013:225). LDR merupakan 

salah satu rasio keuangan yang 

berhubungan dengan likuiditas. 

Apabila semakin tinggi LDR 

mengakibatkan ROA suatu bank 

akan tinggi, yang artinya LDR 

berpengaruh positif terhadap ROA. 

Kualitas Aktiva adalah penyediaan 

dana bank untuk memperoleh 

penghasilan dalam bentuk kredit, 

surat berharga, penempatan dana 

antar bank, tagihan ekseptasi dan 

tagihan atas surat berharga yang 

dibeli dengan janji dijual kembali 

(PBI Nomor 14/15/PBI/2012). 

NPL adalah suatu rasio untuk 

menunjukkan kemampuan 

manajemen bank untuk mengelola 

kredit bermasalah yang diberikah 

oleh bank. Apabila tingkat NPL 

tinggi maka ROA akan menurun 

yang artinya NPL berpengaruh 

negatif terhadap ROA.  

APB adalah suatu rasio untuk 

menugukur aktiva produktif dengan 

kualitas kurang lancar, diragukan, 

macet terhadap total aktiva produktiv. 

Apabila APB meningkat maka 

terjadi peningkatan pada aktiva 

produktiv bermasalah. Akibatnya 

terjadi peningkatan biaya 

pencadangan lebih besar disbanding 

peningkatan pendapatan bunga. 

Sehingga laba menurun ROA juga 

menurun. Dengan demikian APB 

berpengaruh negatif terhadap ROA. 

Sensitivitas adalah kemampuan suatu 

bank dalam mengelola asset dan 

kewajiban dalam mengantisipasi 

perubahan harga pasar. Rasio ini 

menggunakan pendekatan kualitatif 
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dan kuantitatif.  Rasio ini dapat 

digunakan untuk mengukur factor 

sensitivitas terhadap resiko pasar.  

Rasio untuk mengukur sensivitas 

yaitu  interest Rate Risk (IRR)) 

dimana rasio tersebut bias memiliki 

hubungan positif maupun negatif. 

Interest Rate risk (IRR) adalah 

kemampuan  suatu bank untuk 

memgelola asset dan kewajiban yang 

sensitive terhadap perubahan suku 

bunga yang berada di pasar. Saat 

suku bunga naik maka menyebabkan 

kenaikan pendapatan yang lebih 

besar dari pada biaya bunga maka 

laba akan meningkat dan ROA akan 

meningkat juga, sehingga hubungan 

IRR terhadap ROA  positif. Dan 

begitupun sebaliknya apabila suku 

bunga turun maka menyebabkan 

penurunan pada pendapatan yang 

lebih besar dari pada penurunan 

biaya bunga yang menyebabkan 

menurunnya laba dan ROA pun ikut 

menurun, sehngga hubunga IRR 

terhadap ROA menjadi negatif. 

PDN adalah suatu rasio 

perbandingan antara (aktiva valas-

passiva valas) + selisih off balance 

sheet dibandingkan dengan modal, 

rasio ini memiliki hubungan positif 

dan negatif terhadap ROA. Apabila 

PDN memingkat itu berarti terjadi 

peningkatan aktiva valas lebih besar 

dari peningkatan passiva valas. Jika 

pada saat itu nitai yukar cenderung 

naik maka terjadi kenaikan 

pendapatan valas lebih besar 

dibandingkan kenaikan biaya valas. 

Akibatnya laba meningkat dan ROA 

meningkat. Dengan demikian PDN 

berpengaruh positive terhadap ROA. 

Begitu pula sebaliknya jika nilai 

tukur cenderung turun maka terjadi 

penurunan pendapatan valas lebih 

besar disbanding penurunan biaya 

valas, akibatnya laba menurun dan 

ROA menurun. Dengan demikian 

PDN berpengaruh negatif terhadap 

ROA. 

Efisiensi bank adalah resiko akibat 

ketidakcukupan atau tidak 

berfungsinya proses internal, 

kesalahan dari manusia, kegagalan 

sistem atau kejadian eksternal yang 

mempengaruhi efisiensi bank. 

BOPO merupakan suatu rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi bank dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. Apabila BOPO 

mengalami peningkatan maka 
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akibatnya laba menurun dan tentunya 

ROA juga ikut mengalami 

penurunan. Karena ketika BOPO 

meningkat maka terjadi peningkatan 

pada beban operasional yang lebih 

besar disbanding peningkatan 

pendapatan operasional yang 

mengakibat kan laba dan ROA 

menurun. Itu berarti menunjukkan 

BOPO berpengaruh negatif terhadap 

ROA. 

FBIR  adalah suatu rasio yang 

menunjukkan manajemen dalam 

suatu bank dapat menghasilkan 

pendapatan operasional selain bunga. 

Apabila FBIR meningkat maka 

terjadi peningkatan pada pendapatan 

opeasional selain bunga yang lebih 

besar dibanding total pendapatan 

operasional yang berakibat pada 

meningkatmya laba dan juga tingkat 

ROA. Ini menunjukkan bahwa FBIR 

memiliki pengaruh positif terhadap 

ROA. 

Permodalan adalah kemampuan bank 

untuk mencari sumber dana untuk 

membiayai kegiatan kegiatannya. 

Rasio ini memiliki peran yang sangat 

penting dalam kegiatan operasional 

sehari-hari suatu bank. Untuk 

mengukur tingkat permodalan bank 

dapat menggunakan Fixed Asset 

Capital Ratio (FACR) 

FACR adalah suatu rasio kinerja 

bank untuk mengukur kemampuan 

manajemen suatu bank dalam 

menentukan besarnya aktiva tetap 

dan inventaris yang dimiliki oleh 

bank terhadap modal (Kasmir 

2010;293). 

Apabila FACR meningkat maka 

akan terjadi peningkatan aktiva tetap 

dan inventaris yang lebih besar 

disbanding dengan peningkatan 

modal. Maka akan mengakibatkan 

penurunan porsi untuk cadanga 

kerugian aktivaproduktif lebih besar 

dari penurunan alokasi aktiva 

produktif, sehingga pendapatan 

menurun dan laba juga mengalami 

penurunan dan ROA juga mengalami 

penurunan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa FACR memiliki pengaruh 

negatif terhadap ROA.  

SIZE merupakan cerminan besar 

atau kevilnya suatu perasaan yang 

akan tampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan. Semakin besar suatu 

peerusahaan maka perusahaan 

semakin memiliki sumber daya 

(assets) yang besar untuk 

mendapatkan keuntungan dan 
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begitupun sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa SIZE memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA. 

GCG merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan 

perusahaan yang menciptakan value 

added untuk semua stakeholder. 

Penerapan GCG ini adalah untuk 

memberikan pengawasan trhadap 

kinerja manajer yang berakibat pada 

meningkatnya laba dan juga 

meningkatnya kinerja keuangan bank. 

Dalam hal ini berarti GCG 

berpengaruh positif terhadap ROA. 

Berdasarkan Uraian diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang tingkat kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan dan 

untuk mencari tahu faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhinya. 

Khususnya yang terkait dengan 

kinerja keuangan, SIZE dan GCG 

bank. Berdasarkan penjelasan latar 

belakang yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis mengambil 

judul “Pengaruh kinerja keuangan, 

SIZE dam GCG terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3” 

LANDASAN TEORITIS DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menghimpun 

dana dari masyarakat  dan 

menyalurkannya kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa lain (Kasmir, 

2012:12). 

Profitabilitas Bank 

Menurut (Kasmir, 2012:327-335) 

Profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur  tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh 

suatu bank yang bersangkutan. Rasio 

ini dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kesehatan keuangan bank 

untuk meningkatkan keuntungan. 

Profitabilitas Bank dapat diukur 

menggunakan rasio-rasio sebagai 

berikut : 

Return On Assets (ROA) 

Menurut (Veithzal Rivai, 2013: 480) 

rasio Return On Asset (ROA) 

merupakan suatu rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

manajemen suatu bank dalam 

memperoleh keuntungan. Semakin 

besar ROA suatu bank maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang 

di peroleh oleh bank tersebut dan 

semakin baik pula kemampuan bank 
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tersebut dalam mengelola asetnya. 

Menurut (SEBI No.13 /30/dpnp-16 

Desember 2011) Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

ROA =
𝑙𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑘𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100%  

 

Keterangan: 

a. Laba sebelum pajak diperoleh dari 

penghasilan bersih dijumlah denga 

beban bunga. 

b. Total aktiva merupakan total dari 

asset. 

Return On Equity (ROE) 

Menurut( Kasmir 2012;328) Rasio 

return 0n equity (ROE) adalah rasio 

untuk mengukur manajemen bank 

dalam mengelola capital yang ada 

untuk mendapatkan laba 

bersih.Menurut (SEBI 

No.13/30/dpnp-16 Desember 

2011)Rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

ROE = 
𝑙𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100%  

 

Keterangan : 

a. Laba setelah pajak diperoleh 

dari laba bersih di kurangi 

dengan pajak. 

b. Rata-rata ekuitas 

 

Net Interest Margin (NIM) 

Menurut (Kasmir, 2012:328) rasio 

ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam  

memperoleh keuntungan yang 

dipengaruhi oleh jumlah modal bank 

dengan mengandalkan pendapatan 

bunga bersih. Semakin besar nilai 

rasio ini maka pendapatan bank dan 

aktiva produktif  yang dikelola bank 

akan semakin  meningkat dan 

kemungkinan bank tersebut dalam 

kondisi bermasalah akan semakin 

kecil. 

Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut :    

NIM = 
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
× 100% 

Keterangan : 

a. Pendapatan bunga bersih yang 

diperoleh dari pendapatan bunga 

yang dikurangi dengan beban 

pokok. 

b. Rata-rata aktiva produktif 

merupakan asset yang dapat 

menghasilkan pendapatan  

bunga (ob;igasi, surat berharga, 

penempatan dana antar bank, 

dll). 

Gross Profit Margin (GPM) 

Menurut (Kasmir 2012;327)  Rasio 

Gross Profit Margin (GPM) adalah 
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suatu rasio yang digunakan untuk 

mengukur presentase laba dari 

kegiatan usaha murni dari bank yang 

bersangkutan setelah dikurangi 

biaya-biaya.Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

GPM =
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖−𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖
× 100% 

(4) 

 

Keterangan : 

a. Pendapatan operasi dapat dihitung 

dengan menjumlahkan total 

pendapatan bunga dan total 

pendapatan operasional lainnya. 

b. Biaya operasi dapat dihitung 

dengan menjumlahkan total beban 

bunga dan total beban operasional 

lainnya. 

 

Net Profit Margin (NPM) 

Menurut (Kasmir 2012;328)  Rasio 

Net Profit Margin (NPM) adalah 

suatu rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba bersih dari 

kegiatan operasional 

pokoknya.Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

NPM= 
𝑙𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100%  

 

Keterangan : 

a. Laba bersih diperoleh dari total 

pendapatan dikurangi total 

beban dikurangi pajak. 

b. Pendapatan operasional dapat 

dihitung dengan menjumlahkan 

total pendapatan bunga dan 

total pendapatan operasional 

lainnya 

Dalam penelitian ini rasio yang 

digunakan adalah rasio Return On 

Asset (ROA). 

Likuiditas Bank 

Menurut (Kasmir 2012;43) rasio 

likuiditas bertujuan untuk mengukur 

seberapalikuid suatu bank tersebut. 

Suatu bank dapat dikatakan likuid 

apabila bank 

tersebut dapat membayar semua 

hutang-hutangnya terutama hutang-

hutang jangka 

pendeknya. Likuiditas suatu bank 

dapat diukur dengan rasio-rasio 

berikut : 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Loan To Deposit Ratio (LDR) adalah 

rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dan dibandingkan 

dengan jumlah dana dari masyarakat 
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dan modal sendiri yang digunakan 

(Kasmir 2012:272). Menurut Surat 

Edaran Bank Indonesia No 

12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 

Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

 

LDR =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎𝑛𝑎𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100%  

 

Keterangan : 

a.  Total Kredit merupakan total 

kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga (kecuali kredit kepada pihak 

lain ). 

b. Total dana pihak ketiga (DPK) 

termasuk giro ,tabungan dan deposito 

(kecuali antar bank ). 

Investing Policy Ratio (IPR) 

Menurut (Kasmir 2012;316) rasio 

Investing Policy Ratio (IPR) 

merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para deposan 

dan melikuidasi surat-surat berharga 

yang dimilikinya.Rasio ini juga 

digunakan untuk  mengukur seberapa 

besar dana bank yang dialokasikan 

dalam bentuk investasi surat 

berharga.Rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

 

IPR =
𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡−𝑠𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100%  

Keterangan : 

a. Dalam hal ini surat berharga 

yang dimaksud adalah sertifikat bank 

Indonesia (SBI), surat berharga yang 

dimiliki bank, obligasi 

pemerintah,dan surat berharga yang 

dibeli dengan janji dijual kembali. 

b. Total dana ketiga (DPK ) yang 

dimaksud adalah giro, tabungan dan 

deposito (tidak termasuk antar bank). 

Loan To Assets Ratio (LAR) 

Menurut (Kasmir 2012;317) rasio 

Loan To Assets Ratio (LAR) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah harta yang 

dimiliki bank. Semakin tinggi rasio 

LAR maka tingkat likuiditasnya 

semakin kecil, karena jumlah asset 

yang diperlukan untuk membiayai 

kredit semakin besar.Rumus yang 

digunakan adalah sebagaai berikut : 

LAR =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100%.  

Keterangan : 

a. Jumlah kredit yang diberikan 

merupakan jumlah dari 

penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan 

berdasarkan persetujuan atau 
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kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi 

hutangnya dalam jangka waktu 

tertentu dan jumlah bunga 

tertentu. 

b. Total aktiva diperoleh dari 

jumlah aktiva lancar dan aktiva 

tetap. 

Dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah rasio LDR . 

Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva digunakan untuk 

menunjukkan kualitas asset yang 

berhubungandengan resiko kredit 

yang dihadapi suatu bank akibat 

pemberian kredit daninvestasi dana 

bank pada portofolio yang 

berbeda.Menurut (Kasmir 2012;43) 

setiap penanaman dana bank dalam 

aktiva produktifdinilai kualitasnya 

dengan cara menentukan tingkat 

kolektibitasnya yaitu: lancar,kurang 

lancer,diragukan atau macet. 

Pembedaan penghapusan aktiva 

produktifyang harus disediakan  oleh 

bank untuk menutup resiko 

kemungkinan 

kerugianterjadi.Penilaian terhadap 

kualitas aktiva yang dimiliki oleh 

suatu bank maka dapatdiukur 

menggunakan 2 macam rasio,yaitu: 

Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 

Rasio Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) adalah suatu rasio untuk 

mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola aktiva 

produktif yang bermasalah terhadap 

total aktiva produktif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin 

besar rasio ini maka semakin buruk 

kualitas aktiva 

produktifnya,sebaliknya jika semakin 

kecil rasio ini maka semakin baik 

kualitas aktiva produktifnya. Dalam 

(SEBI No.13/30/dpnp -16 Desember 

2011) rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 

APB =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100%. 

Keterangan : 

a. Aktiva produktif bermasalah 

adalah aktiva produktif dengan 

kualitas kurang lancar(KL), 

Diragukan (D), dan macet (M) yang 

terdapat di dalam kualitas aktiva 

produktif. 

b. Aktiva produktif terdiri dari 

jumlah seluruh aktiva produktif dari 

pihak terkait maupun tidak terkait 
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yang terdiri dari lancar (L),dalam 

pengawasan khusus (DPK),kurang 

lancar (KL), diragukan (D),dan 

macet (M). Yang ada di dalam 

kualitas aktiva  produktif. 

c. Rasio dihitung perposisi dengan 

perkembangan 12 bulan terakhir. 

d. Cakupan komponen-komponen 

aktiva produktif yang berpedoman 

pada ketentuan BI. 

Non Performing Loan (NPL) 

Rasio Non Performian Loan (NPL) 

adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberiakan bank 

pada pihak ketiga. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi rasio ini maka semakin buruk 

kualitas kreditnya, dan begitu pula 

sebaliknya semakin rendah rasio ini 

maka semakim baik kualitas kredit 

bank tersebut.Menurut (SEBI 

No.13/30/dpnp-16 Desember 2011) 

Rasio NPL dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

NPL =
𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
× 100%.  

Keterangan : 

a. Kredit bermasalah merupakan 

kredit yang terdiri dari kurang lancar 

(KL), diragukan (D), dan macet (M). 

b. Total kredit merupakan jumlah 

kredit pihak ketiga untuk pihak 

terkait maupun tidak terkait. 

Dalam penilitian ini rasio yang 

digunakan adalah NPL. 

Sensitivitas Terhadap Pasar 

Sensitivitas terhadap pasar 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal bank dalam 

menutupi potensi kerufian akibat 

terjadinya fluktuasi atau adverse 

movement pada tingkat suku bunga 

dan nilai kurs serta nilai tukar 

(Kasmir 2012;46). Penilaian 

dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif faktor 

sensitivitas terhadap resiko pasar 

antara lain dengan melakukan 

penilaian terhadap komponen-

komponen sebagai berikut : 

a. Modal atau cadangan dibentuk 

untuk menutupi fluktuasi suku 

bunga dibandingkan dengan 

potential loss sebagai akibat 

dari fluaktuasi suku bunga. 

b. Modal atau cadangan dibentuk 

untuk menutupi fluktuasi nilai 

tukar dibandingkan dengan 

potential loss sebagai akibat 

dari fluktuasi nilai tukar. 



 

12 

 

c. Kecukupan penerapan sistem 

manajemen resiko pasar , rasio 

sensitivitas yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah 

cara untuk mengantisipasi  

resiko  pasar. 

Penilaian terhadap sensitivitas pasar 

dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio sebagai 

berikut : 

Interest Rate Risk (IRR) 

 Menurut (Veithzal Rifai, 2013:156) 

Interest Rate Risk (IRR)  atau resiko 

suku bunga merupakan potensial 

kerugian yang timbul akibat 

pergerakan suku bunga di pasar yang 

berlawanan dengan posisi transaksi 

bank yang mengandung resiko suku 

bunga. Rasio IRR dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

IRR=
𝐼𝑅𝑆𝐴

𝐼𝑅𝑆𝐿
× 100%  

Keterangan : 

a. Komponen yang termasuk IRSA 

adalah Sertifikat bank Indonesia,giro 

pada bank lain, penempatan pada 

bank lain, surat berharga,kredit yang 

diberikan dan penyertaan. 

b. Komponen yang termasuk IRSL 

adalah giro, tabungan, 

deposito,sertifikat deposito,simpanan 

dari bank lain dan pinjaman yang 

diterima. 

Posisi Devisa Netto (PDN) 

Posisi devisa netto (PDN) adalah 

rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan sensitivitas suatu bank 

terhadap perubahan nilai tukar. 

Menurut (Taswan 2010;168) ukuran 

PDN berlaku untuk bank yang 

melakukan transaksi valas atau bank 

devisa.Dalam (SEBI N0.13/30/dpnp-

11 Desember 2011)untuk mengukur 

PDN menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

PDN =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠−𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑎𝑠+𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑜𝑓𝑓 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
×

100% 

Keterangan : 

a. Aktiva valas terdiri dari giro 

pada bank lain, penempatan 

bank lain, kredit yang diberikan, 

surat berharga yamg dimiliki. 

b. Passive valas terdiri dari giro, 

pinjaman yang diterima, surat 

berharga yang diterbitkan, 

simpanan berjangka. 

c. Off balance sheet terdiri dari 

tagihan dan kewajiban 

komitmen kontijensi (valas). 

d. Modal yang terdiri dari agio, 

modal disetor, opsi saham, 

modal sumbangan , dll. 
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Jenis posisi devisa netto (PDN ) 

dapat dibedakan menjadi 3 macam 

yaitu : 

1. Posisi long    =aktiva 

valas >passive valas 

2. Posisi short   = aktiva 

valas<passive valas 

3. Posisi square =aktiva 

valas=passive valas 

Pada penelitian ini rasio yang 

digunakan adalah IRR. 

Efisiensi Bank 

Efisiensi merupakan tingkat 

kemampuan manajemen suatu 

bank dalam mengelola 

sumberdaya yang dimiliki oleh 

suatu bank untuk mencapai 

tujuan (Martono, 2013:87). 

Efisiensi bank dapat diukur 

menggunakan rasio-rasio sebagai 

berikut : 

Biaya Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Mennurut (Veithzal Rivai, 2013:482) 

Rasio  Biaya Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan 

rasio perbandingan antara biaya 

operasional bank dengan biaya 

operasional bank. Jika rasio BOPO 

semakin besar maka akan semakin 

kecil/menurun kinerja keuangan bank 

tersebut, begitu pula sebaliknya,jika 

BOPO semakin kecil maka semakin 

besar /meningkat kinerja keuangan 

bank tersebut. 

Rasio BOPO dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

BOPO =
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100%  

Keterangan : 

a. Beban operasional dihitung dari 

penjumlahan dari total beban bunga 

dan total beban operasional lainnya . 

b. Pendapatan operasional 

diperoleh dari penjumlahan dari total 

pendapatan bunga dan total 

pendapatan operasional lainnya 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio ini merupakan keuntungan 

pokok bagi perbankan,yang 

diperoleh dari selisih bunga 

pinjaman dengan bunga pinjaman. 

Pihak bank juga dapat memperoleh 

keuntungan lainnya yaitu dari 

transaksi yang diberikan dalam jasa –

jasa bank lainnya. Keuntungan dari 

transaksi dalam jasa –jasa bank 

disebut fee based (Kasmir 2012;115). 

Kentungan bank dalam jasa kainnya 

diperoleh dari, sebagai berikut : 

1. Biaya Administrasi  
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Biaya yang dikenakan pada jasa-jasa 

yang memerlukan administrasi 

tertentu,seperti :biaya administrasi 

simpanan, biaya administrasi 

kredit,dan biaya administrasi lainnya. 

2. Biaya Kirim 

Biaya yang diperoleh dari jasa 

pengiriman uang (transfer). 

3. Biaya tagih 

Merupakan biaya yang dikenakan 

untuk menagih dokumen –dokumen 

nasabah,  seperti: jasa kliring dan 

jasa inkaso. 

4. Biaya provisi dan komisi 

Biaya yang dibebankan kepada jasa 

kredit dan transfer serta jasa atas 

bantuan bank yang terhadap suatu 

fasilitas perbankan. 

5. Biaya sewa 

Biaya yang dikenakan saat nasabah 

menggunakan save deposit box. 

6. Biaya iuran 

Biaya yang diperoleh saat jasa 

pelayanan kartu kredit atau bank card. 

 Rasio FBIR dapat diukur 

mengguanakn rumus sebagai berikut: 

FBIR=
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100%. 

Keterangan : 

a. Pendapatan operasional di luar 

pendapatan bunga dihitung 

dengan menambahkan semua 

pendapatan operasional kecuali 

pendapatan bunga. 

b. Pendapatan operasional di 

hitung dengan menambahkan 

total pendapatan bunga dengan 

total pendapatan operasional 

laiinya. 

Dalam penelitian ini rasio yang 

digunakan adalah BOPO dan FBIR. 

Permodalan 

Permodalan merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva suatu bank dibiayai 

dengan hutang, yang berarti seberapa 

besar beban hutang yang ditanggung 

oleh bank  dibanding dengan 

aktivanya ( Kasmir, 2012:215). 

Rasio –rasio untuk mengukur 

permodalan adalah sebagai berikut : 

Fixed Asset Capital Ratio (FACR) 

Rasio FACR merupakan rasio yang 

menggambarkan tentang kemampuan 

manajemen bank dalam menentukan 

besarnya aktiva tetap dan inventaris 

yang dimiliki oleh bank yang 

bersangkutan terhadap modal 

(Kasmir 2010;293). Rasio ini dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

FACR =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
× 100%  

Keterangan: 
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a. Aktiva tetap adalah aktiva yang 

berwujud yang digunakan dalam 

operasional bank dengan masa 

pakai di atas 1 tahun yang 

bertujuan untuk menunjang 

kegiatan operasional bank 

seperti, tanah, gedung atau 

bangunan, mesin, inventaris dan 

kendaraan. 

b. Modal dapat dihitung dengan 

menjumlahkan komponen-

komponen modal seperti, modal 

saham, agio saham, laba ditahan, 

laba tahun berjalan. 

Primary Ratio (PR) 

Rasio PR merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur apakah 

modal yang dimiliki sudah memadai 

atau sejauh mana penurunan yang 

terjadi dalam total asset yang masuk 

dapat ditutupi oleh capital equity 

(Kasmir 2012:322). Rumus yang 

digunakan dalam rasio ini adalah 

sebagai berikut : 

PR=
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100%  

Keterangan : 

a. Modal dapat dihitung dengan 

menjumlahkan komponen-

komponen modal seperti, 

modal saham, agio saham, 

laba ditahan, laba tahun 

berjalan. 

b. Total aktiva dihitung dengan 

menjumlahkan total aktiva 

lancar dengan total aktiva tetap. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki oleh 

bank untuk menunjang aktiva yang 

yang mengandung resiko 

(Sudiyatno ,2010). Rasio CAR 

minimum yang harus dipenuhi bank 

adalah sebesar 8%. Rumus yang 

digunakan dalam rasio ini adalah 

sebagai berikut : 

CAR =
𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑖+𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝

𝐴𝑇𝑀𝑅
× 100%  

Keterangan: 

a. Modal inti dihitung dengan 

menjumlahkan komponen modal inti 

seperti, modal disetor, Agio,laba 

ditahan, cadangan yang dibentuk dari 

laba setelah pajak. 

b.  Modal pelengkap dihitung 

dengan manjumlahkan komponen 

modal pelengkap seperti, cadangan 

revaluasi aktiva tetap,cadangan 

penghapusan aktiva tetap,dan PPAP. 

c. ATMR di bagi menjadi : 

a) ATMR aktiva neraca  yang 

dihitung dengan cara mengalikan 
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nilai nominal masing-masing dengan 

bobot resiko dari maisng-masing pos 

neraca tersebut. 

b) ATMR aktiva administratif 

yang dihitung dengan cara 

mengalikan nilai nominal rekening 

administratif yang bersangkutan 

dengan bobot resiko dari masing-

masing pos rekening tersebut. 

Total ATMR dapat diperoleh dengan 

menjumlahkan ATMR aktiva neraca 

dengan ATMR aktiva administratif. 

Dalam penilitian ini rasio yang 

digunakan adalah rasio FACR . 

Company Size 

Dalam penelitian ini ukuran suatu 

perusahaan merupakan cerminan 

besar atau kecilnya perusaan yang 

tampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan sperti kantor cabang, 

dengan kata lain semakin besar 

ukuran perusaan tersebut, maka 

perusahaan tersebut semakin 

memiliki sumberdaya dan asset 

untuk mendapatkan 

keuntungan .perusahaan yang sudah 

well-estabilished akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan 

kecil.hal ini disebabkan Karena 

perusahaan besar memiliki 

kemudaan asks dan lebih fleksibilitas 

yang lebih besar (Fahmi 2011:2). 

Menurut (Wenner R.Murhadi, 2013) 

perhitungan ukuran perusahaan 

dilakukan dengan menggunakan 

logaritma natural pada total asset 

perusahaan , dengan rumus sebagai 

berikut : 

Company Size=Ln(total Assets)  

Good Corporate Governance 

(GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan sistem dan struktur untuk 

mengelola perusahaan dengan tujuan 

untuk meningkatkan nilai pemegang 

saham serta mengalokasikan 

berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan (Hassel, 2003:11). 

Dalam peraturan Bank Indonesia No 

11/33/Pbi/2009 Good Corporate 

Governance adalah suatu tata kelola 

bank yang menerapkan prinsip-

prinsip seperti, Keterbukaan 

(Transparency), Akuntabilitas 

(Accountability), Pertanggung 

Jawaban (Responsibility), 

Profesional (Profesional), dan 

Kewajaran (Fairness). peringkat 

faktor GCG dikategorikan dalam 5 
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(lima) peringkat yaitu Peringkat 

1(sangat baik), Peringkat 2( baik), 

Peringkat 3(cukup baik), Peringkat 

4(kurang baik), dan Peringkat 5(tidak 

baik). Urutan peringkat faktor GCG 

yang lebih kecil mencerminkan 

penerapan GCG yang lebih baik. 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini akan menjelaskan 

rancangan penelitian yang ditinjau 

bank 

Indonesia. 

1. Penelitian menurut sumber 

datanya 

Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi dimana penulis 

mendapat data, laporan serta catatan 

dari bank Indonesia serta dari bank-

bank yang bersangkutan. Data 

tersebut bersumber dari laporan 

keuangan bank buku-3 tahun 2013 

sampai tahun 2018. Dengan 

demikian penelitian ini adalah 

penelitian sekunder. 

2. Penelitian menurut metode 

analisisnya 

Menurut metode analisis data yang 

digunakan dalam penggolongan data 

adalah regresi linier berganda yang 

bertujuan untuk mengetahui seberapa 
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besarpengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel tergantung 

(sofyan Siregar 2010:107).penelitian 

ini disebut penelitian asosiatif. 

Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian, maka penelitian ini 

dibatasi pada aspek tinjauan 

pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu, LDR, NPL, 

APB,IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

FACR, SIZE dan GCG. Laporan 

keuangan yang digunakan sebagai 

bahan penelitian ini adalah laporan 

keuangan periode tahun 2013 sampai 

tahun 2018 pada bank buku-3. 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan landasan teori dan 

hipotesis penelitian, maka variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Variabel bebas (independent variabel) 

meliputi: 

1. LDR(Loan Deposit Ratio) (X1) 

2. NPL(Non Performin Loan)(X2) 

3. APB(Aktiva Produktiv 

Bermasalah)(X3) 

4. IRR(Interest Rate Risk   ) (X4) 

5. PDN(Posisi Devisa Netto)(X5) 

6. BOPO(Beban operasional 

pendapatan operasional)(X6) 

7. FBIR(Fee based income 

ratio)(X7) 

8. FACR(Fixed Asset Capital 

Ratio)(X8) 

9. SIZE (company size) (X9) 

10. GCG(good corporate 

governance)(X10) 

Variabel terikat (dependent variabel) 

dalam penelitian ini adalah : 

1. ROA(return on assets)(Y) 

Definisi Operasional dan 

Pengukuran 

Berdasarkan pada identifikasi 

variabel diatas maka dapat dijelaskan 

definisi operasional dan pengukuran 

variabel bebas dan terikat yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Loan Deposit Ratio (LDR) 

Rasio ini merupakan perbandingan 

antara total kredit terhadap total 

DPK(dana pihak ketiga) yang 

dimiliki oleh Bank BUKU-3 mulai 

2013 sampai 2018 yang diukur 

dengan satuan prosentase sehingga 

pengukurannya menggunakan rumus 

nomor 6. 

2. Non Performing Loan (NPL) 

Rasio ini adalah hasil dari 

perbandingan antara kredit 

bermasalah dengan total kredit yang 

diberikan yang dimiliki oleh bank 

BUKU-3 mulai 2013-2018 yang 

diukur dengan satuan prosentase 

sehingga pengukurannya 

menggunaka rumus nomor 10. 

3. Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 

Rasio ini adalah hasil dari 

perbandingan antara aktiva produktiv 

bermasalah dengan aktiva produktiv, 

disini yang dimaksud dengan aktiva 

produktiv bermasalah adalah aktiva 

produktif yang kolektibitasnya 

kurang lancar (KL), diragukan (D), 

dan  macet (M) yang dimiliki oleh 

bank BUKU-3 mulai periode 2013-

2018 yang diukur dengan presentase 
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sehingga menggunakan rumus nomor 

9. 

4. Interest Rate Risk (IRR) 

Rasio ini adalah hasil dari 

perbandingan antara surat-surat 

berhargga dengan total dana pihak 

ketiga (DPK) yang dimiliki oleh 

bank BUKU-3 mulai periode 2013-

2018 yang diukur dengan satuan 

presentase sehingga menggunakan 

rumus nomor 11. 

5. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Rasio ini adalah hasil dari 

perbandingan antara aktiva valas 

dikurangi passiva valas terhadap 

modal yang dimiliki bank BUKU-3 

mulai periode 2013-2018 yang 

diukur dengan presentase sehingga 

meenggunakan rumus nomor 12. 

6. Beban operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Rasio ini adalah hasil dari 

perbandingan antara beban 

operasional dengan pendapatan 

operasional yang dimiliki bank 

BUKU-3 mulai periode 2013-2018 

yang diukur dengan satuan 

presentase sehingga menggunakan 

rumus nomor 13. 

7. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio ini adalah hasil perbandingan 

antara pendapatan operasional di luar 

pendapatan bunga dengan 

pendapatan operasional yang dimiliki 

bank BUKU-3 periode 2013-2018 

yang diukur menggunakan satuan 

presentase sehingga menggunakan 

rumus nomor 14. 

8. Fixed Asset Capital 

Ratio(FACR) 

Rasio ini adalah hasil perbandingan 

antara aktiva tetap dengan  modal 

yang dimiliki bank BUKU-3 mulai 

periode 2013-2018 yang diukur 

menggunakan satuan presentase 

sehingga menggunakan rumus nomor 

14. 

9. Company size 

Rasio ini adalah hasil dari 

perhitungan ukuran perusahaan yang 

dilakukan dengan logaritma natural 

pada total asset yang dimiliki bank 

BUKU-3 periode 2013-2018 

sehingga menggunakan rumus nomor 

17. 

10. Good corporate 

governance(GCG) 

Rasio ini diukur dengan peringkat 

faktor GCG dikategorikan dalam 5 

(lima) peringkat yaitu Peringkat 

1(sangat baik), Peringkat 2( baik), 

Peringkat 3(cukup baik), Peringkat 

4(kurang baik), dan Peringkat 5(tidak 

baik). Faktor GCG diresiprokalkan 

yaitu dengan mengurangi angka 6 

dengan ke 5 peringkat, seperti 

berikut : 

a. Peringkat 1 (6 − 1 = 5) 

b. Peringkat 2 (6 − 2 = 4) 

c. Peringkat 3 (6 − 3 = 3) 

d. Peringkat 4 (6 − 4 = 2) 

e. Peringkat 5 (6 − 5 = 1) 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang memiliki kualitas atau 

karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya 
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(Sugiyono, 2015:18). Populasi dalam 

penelitian ini adalah bank BUKU-3, 

dimana per 2018 memiliki jumlah 

bank sebanyak dua puluh tiga bank. 

Penentuan sampelnya menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel berdasarkan 

karakteristik tertentu. Adapun 

kriteria penelitian ini adalah Bank 

BUKU-3 yang memiliki rata-rata 

trend negatif dan yang memiliki 

modal inti antara 8 trilliun sampai 19 

trilliun. 

Berdasarkan kriteria pengambilan 

sampel, maka populasi bank yang 

telah terpilih sebagai sampel 

penelitian di tunjukkan pada table 

3.2. 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan 

keuangan pada tahun 2018 dari bank 

buku-3 yang dipublikasikan oleh 

setiap bank anggota bank buku-3 

lewat situs www.ojk.go.id. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Yang merupakan 

metode pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan laporan 

keuangan, mengambil data-data yang 

diperlukan, menganalisis dan 

mengolah data tersebut. 

 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan statistik. Analisis 

deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil penelitian tentang variabel-

variabel penelitian. Analisis statistic 

dalam penelitian ini digunakan untuk 

membuktikan hipotesis penelitian.  

Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini asalah analisis 

regresi linier berganda, yang 

berfungsi untuk memperkirakan 

nilai-nilai variabel tergantung dari 

nilai variabel bebas yang sudah 

diketahui. Regeresi linier berganda 

ini merupakan metode statistic untuk 

menguji hubungan antara lebih dari 

satu variabel bebas dengan satu 

variabel terikat.langkah-langkah 

regresi liniet yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian, yaitu 

variabel bebas LDR, NPL, APB, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR, FACR, SIZE 

dan GCG  serta variabel terikat ROA. 

2. Analisi Regresi Linier 

Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

adalah hubungan secara linier 

anatara dua atau lebih variabel bebas 

(X1,X2,………..X10) dengan variabel 

terikat (Y). Analisi ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel 

terikat apakah masing-masing 

variabel bebas berhubungan positif 

atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel terikat apabila nilai 

variabel bebas mengalami kenaikan 

atau penurunan. 

http://www.ojk.go.id/
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TABEL 1 

POPULASI DAN SAMPEL BANK BUKU-3 MENURUT MODAL 

INTI PADATAHUN 2018 DAN RATA-RATA TREND 

 
NO NAMA Modal (dalam jutaan) Rata-rata trend Jenis Bank 

1 Bank ICBC Indonesia 5.742.984 -0.98 Bank campur devisa 

2 Bank Mega, Tbk 9.920.849 0.93 Bank swasta devisa 

3 Bank Bukopin, Tbk 7.225.122 -1.14 Bank swasta devisa 

4 Bank Mayapada Internasional, Tbk 8.327.385 -1.56 Bank swasta devisa 

5 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 9.445.618 -1.01 Bank campuran 

6 Bank UOB Indonesia 11.437.409 -1.49 Bank swasta devisa 

7 Bank ANZ Indonesia 7.301.570 2.63 Bank campuran 

8 Bank Danamon Indonesia, Tbk 40.652.935 0.36 Bank swasta devisa 

9 Bank DBS Indonesia 8.574.224 -1.42 Bank campuran 

10 Bank KEB HANA Indonesia 6.619.642 0.33 Bank swasta devisa 

11 Bank Mizuho Indonesia 8.915.295 -0.35 Bank campuran 

12 Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 6.076.131 -0.03 Bank pembangunan daerah devisa 

13 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 7.642.070 -0.15 Bank pembangunan daerah devisa 

14 Bank syariah mandiri 7.357.412 -0.64 Bank syariah 

15 Bank Pembangunan Daerah DKI 7.282.137 -1.18 Bank pembangunan daerah devisa 

16 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, 

Tbk 

9.717.762 -0.55 Bank pembangunan daerah devisa 

17 Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 15.230.915 -2.13 Bank swasta nasional  non-devisa 

18 Bank HSBC Indonesia 15.888.491 0.44 Bank swasta devisa 

19 Bank Permata, Tbk 18.817.891 -0.65 Swasta devisa 

20 Maybank Indonesia, Tbk 17.367.933 -0.3 Bank swasta devisa 

21 Bank Tabungan Negara(persero), Tbk 18.861.333 -0.45 BUMN Devisa 

22 Bank OCBC NISP  20.205.760 0.33 Bank swasta devisa 

23 Bank Pan Indonesia, Tbk 27.930.466 -0.19 Bank swasta devisa 
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Analisis Data 

Analisis Deskriptif 

Analisis yang berfungsi memberikan 

gambaran atau deskripsi nilai rata-

rata (mean), standart deviasi, nilai 

maksimum dan minimum dari 

masing-masing variabel peneliti. 

Variabel Bebas 

a. LDR (X1) mempunyai nilai 

minimum sebesar 46.74nilai 

maksimum sebesar 256.35 ,nilai rata-

rata sebesar 1.1798 dan standart 

deviasi sebesar 53.963. 

b. NPL(X2) mempunyai nilai 

minimum sebesar 0.15, nilai 

maksimum sebesar 8.83, nilai rata-

rata sebesar 2.4135 dan standart 

deviasi sebesar 1.6505. 

c. APB(X3) mempunyai nilai 

minimum sebesar 0.13, nilai 

maksimum sebesar 7,63, nilai rata-

rata sebesar 2.225 dan standart 

deviasi sebesar 1.4590. 

d. IRR(X4) mempunyai nilai 

minimum sebesar 54.52, nilai 

maksimum sebesar 114.34, nilai rata-

rata sebesar 99.790 dan standart 

deviasi sebesar 8.6072.  

e. PDN(X5) mempunyai nilai 

minimum sebesar -16.79, nilai 

maksimum sebesar 11.12,  nilai rata-

rata sebesar -1.0328 dan standart 

deviasi sebesar 5.4064.  

f. BOPO(X6) mempunyai nilai 

minimum sebesar 45.72, nilai 

maksimum sebesar 150.77, nilai rata-

rata sebesar 83.5957 dan standart 

deviasi sebesar14.9691.  

g. FBIR(X7) mempunyai nilai 

minimum sebesar 0.97, nilai 

maksimum sebesar 70.18, nilai rata-

rata sebesar  21.532 dan standart 

deviasi sebesar17.855.  

h. FACR(X8) mempunyai nilai 

minimum sebesar 0.99 nilai 

maksimum sebesar 53.01, nilai rata-

rata sebesar 17.882 dan standart 

deviasi sebesar 13.453.  

i. SIZE(X9) mempunyai nilai 

minimum sebesar 1699.42 nilai 

maksimum sebesar 1954.05, nilai 

rata-rata sebesar 1.8297 dan standart 

deviasi sebesar 52.698.  

j. GCG(X10) mempunyai nilai 

minimum sebesar 2, nilai maksimum 

sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 

3.984 dan standart deviasi sebesar 

0.3441. 

Pengujian Model 
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Analisis Regresi Linier Berganda 

1. α = 12.679 

Konstanta sebesar 12.679 artinya 

adalah menunjukkan besarnya nilai 

variabel ROA adalah 12.679 persen. 

Apabila keseluruhan variabel bebas 

dalam penelitian memiliki nilai nol 

(0). 

2. β1= -0.010 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

LDR mengalami peningkatan sebesar 

satu  persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung (ROA) sebesar -

0.010 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel LDR mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.010 persen  dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

3. β2= -0.217 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

NPL mengalami peningkatan sebesar 

satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.217 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel NPL mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.217 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

4. β3= -0.084 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

APB mengalami peningkatan sebesar 

satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.084 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel APB mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.084 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

5. β4= -0.002 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

IRR mengalami peningkatan sebesar 

satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.002 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel IRR mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 
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sebesar 0.002 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

6. β5= -0.013 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

PDN mengalami peningkatan sebesar 

satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.013 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel PDN mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.013 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

7. β6= -0.062 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

BOPO mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.062 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel BOPO mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.062 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

8. β7= -0.003 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

FBIR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.003 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel FBIR mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.003 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

9. β8= -0.002 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

FACR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.002 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel FACR mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.002 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

10. β9= -0.001 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

SIZE mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka akan 
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mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.001 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel SIZE mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.001 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

11. β10= -0.459 

Menunjukkan bahwa jika variabel 

GCG mengalami peningkatan 

sebesar satu persen, maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung(ROA) sebesar -

0.459 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. Sebaliknya 

jika variabel GCG mengalami 

penurunan sebesar satu persen, maka 

akan mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung (ROA) 

sebesar 0.459 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. 

Uji Hipotesis 

Nilai Fhitung sebesar 19.482 pada 

tingkat signifikansi 0.000. sedangkan 

Ftabel dengan tingkat signifikansi (α) 

5% terletak pada persilangan df1 (10) 

dam df2 (49), yaitu sebesar 2.03. Hal 

ini menunjukkan bahwa LDR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

FACR, SIZE dan GCG secara 

simultan berpengaruh terhadap ROA 

dibuktikan dengan Fhitung yang lebih 

besar dari Ftabel (19.482 ≥ 2.03) 

dengan tingkat signifikansi (α) F 

yang lebih kecil dari 5% 

(0.000<0.05). Dari hasil perhitungan 

ini dapat digambarkan daerah kritis 

H0melalui kurva distribusi F. 

Uji t 

Sedangkan nilai ttabel berada 

dipersilangan (α/2): (n-k-l) atau 

0.025:49, yaitu sebesar 2.00958. 

Dengan demikian dari hasil 

perhitungan diatas dapat 

disampaikan penjelasan sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh LDR terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel LDR sebesar -

3.857 pada tingkat signifikansi 0.000. 

Hal ini menunjukkan bahwa LDR 

(X1) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

kecil dari t tabel( -3.857<1.67655) dan 

tingkat signifikansi yang lebih kecil 

dari 5% (0.000<0.05). 

b. Pengaruh NPL terhadap ROA 
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Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel NPL sebesar -

0.946 pada tingkat signifikansi 0.349. 

Hal ini menunjukkan bahwa NPL 

(X2) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

besar dari t tabel( -0.946>-1.67655) 

dan tingkat signifikansi yang lebih 

besar dari 5% (0.349>0.05). 

c. Pengaruh APB terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel APB sebesar -

0.327 pada tingkat signifikansi 0.745. 

Hal ini menunjukkan bahwa APB 

(X3) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

besar dari t tabel( -0.327>-1.67655) 

dan tingkat signifikansi yang lebih 

besar dari 5% (0.745>0.05). 

d. Pengaruh IRR terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel IRR sebesar -

0.176 pada tingkat signifikansi 0.861. 

Hal ini menunjukkan bahwa IRR (X4) 

secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap ROA (Y), namun pengaruh 

tersebut tidak signifikan dibuktikan 

dengan thitung yang lebih besar dari t 

tabel( -0.176>-2.00958) dan tingkat 

signifikansi yang lebih  besar dari 5% 

(0.861>0.05). 

e. Pengaruh PDN terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel PDN sebesar -

0.686 pada tingkat signifikansi 0.496. 

Hal ini menunjukkan bahwa PDN 

(X5) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

besar dari t tabel( -0.686<-2.00958) 

dan tingkat signifikansi yang lebih 

besar dari 5% (0.496>0.05). 

f. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel BOPO sebesar -

6.294 pada tingkat signifikansi 0.000. 

Hal ini menunjukkan bahwa BOPO 

(X6 ) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y),dan 

pengaruh tersebut signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

kecil dari t tabel( -3.857<-1.67655) 
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dan tingkat signifikansi yang lebih 

kecil dari 5% (0.000<0.05). 

g. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel FBIR sebesar -

0.532 pada tingkat signifikansi 0.597. 

Hal ini menunjukkan bahwa FBIR 

(X7) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

kecil dari t tabel( -0.532<1.67655) dan 

tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari 5% (0.597<0.05). 

h. Pengaruh FACR terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel FACR sebesar -

0.225 pada tingkat signifikansi 0.823. 

Hal ini menunjukkan bahwa FACR 

(X8) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

besar dari t tabel( -0.225<-1.67655) 

dan tingkat signifikansi yang lebih 

besar dari 5% (0.000<0.05). 

i. Pengaruh SIZE terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel SIZE sebesar –

0.53 pada tingkat signifikansi 0.599. 

Hal ini menunjukkan bahwa SIZE 

(X9) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

kecil dari t tabel( -0.53<1.67655) dan 

tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari 5% (0.599<0.05). 

j. Pengaruh GCG terhadap ROA 

Hasil uji t menunjukkan nilai 

thitunguntuk variabel GCG sebesar -

1.925pada tingkat signifikansi 0.60. 

Hal ini menunjukkan bahwa GCG 

(X10) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap ROA (Y), namun 

pengaruh tersebut tidak signifikan 

dibuktikan dengan thitung yang lebih 

kecil dari t tabel( -1.952<1.67655) dan 

tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari 5% (0.60<0.05). 

Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil uji F, maka dapat 

diperoleh hasil bahwa variabel LDR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

FACR, SIZE dan GCG  secara 

bersama-sama memiliki pengaruh 
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yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3  diterima. Variabel 

bebas secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat 

menunjukkan angka 0.799. 

perubahan yang terjadi pada variabel 

79.9 persen dipengaruhi oleh 

variabel bebas secara bersama-sama 

sedangkan sisanya 20.1 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

model penelitian. 

Kesimpulan 

1. Variabel-variabel LDR, NPL, 

APB, IRR, PDN, FBIR, FACR, 

SIZE dan GCG  secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA (Return On 

Asset) pada Bank BUKU-3 selama 

periode tahun 2013 sampai tahun 

2018. Besarnya kontribusi seluruh 

variabel bebas ROA adalah sebesar 

79.9 persen, sedangkan sisanya 20,1 

persen dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar variabel bebas. Dengan 

demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan LDR, NPL, APB, IRR, 

PDN, FBIR, FACR, SIZE dan GCG 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank BUKU-3 diterima. 

2. Variabel LDR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang  

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel LDR 

adalah sebesar 23.32 persen. dengan 

demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa LDR secara 

parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

3. Variabel NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel NPL 

adalah sebesar 1.79 persen.dengan 

demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa NPL secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

4. Variabel APB secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel APB 

adalah sebesar 0.23 persen.dengan 
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demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa APB secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

5. Variabel IRR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang  

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel IRR 

adalah sebesar 0.06 persen. dengan 

demikian hipotesis kelima yang 

menyatakan bahwa IRR secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

6. Variabel PDN secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel PDN 

adalah sebesar 0.94 persen. dengan 

demikian hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa PDN secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

7. Variabel BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

BUKU-3 periode tahun 2013 sampai 

tahun 2018. Besarnya kontribusi 

pengaruh variabel BOPO adalah 

sebesar 44.76 persen.dengan 

demikian hipotesis ketujuh yang 

menyatakan bahwa BOPO secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 diterima. 

8. Variabel FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel FBIR 

adalah sebesar 0.58 persen.dengan 

demikian hipotesis kedelapan yang 

menyatakan bahwa FBIR secara 

parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

9. Variabel FACR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel FACR 

adalah sebesar 0.1 persen.dengan 

demikian hipotesis kesembilan yang 

menyatakan bahwa FACR secara 
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parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

10. Variabel SIZE secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 periode tahun 2013 

sampai tahun 2018. Besarnya 

kontribusi pengaruh variabel SIZE 

adalah sebesar 0.55 persen.dengan 

demikian hipotesis kesepuluh yang 

menyatakan bahwa SIZE secara 

parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank BUKU-3 ditolak. 

11. Variabel GCG secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

BUKU-3 periode tahun 2013 sampai 

tahun 2018. Besarnya kontribusi 

pengaruh variabel GCG adalah 7.08 

persen.dengan demikian hipotesis 

kesebelas yang menyatakan bahwa 

GCG secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank BUKU-3 

diterima. 

12. Diantara kesepuluh variabel 

bebas LDR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, FACR, SIZE dan 

GCG yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap ROA adalah 

variabel bebas BOPO, karena 

memiliki nilai koefisien determinasi 

sebesar 44.76 persen lebih 

tinggidibandingkan dengan koefisien 

determinasi parsial variabel bebas 

lainnya. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini yang telah dilakukan 

masih banyak memiliki keterbatasan, 

sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian ini pada Bank 

BUKU-3 yaitu Bank Mayapada 

Internasional, Bank DBS Indonesia, 

Bank Mizuho Indonesia, Bank 

Sumitomo Mitsui Indonesia, Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten, Bank UOB Indonesia, Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional, 

Maybank Indonesia, Bank Permata 

dan BANK Tabungan Negara yang 

masuk dalam sampel penelitian. 

2. Periode penelitian yang 

digunakan mulai tahun 2013 sampai 

tahun 2018. 

3. Jumlah variabel yang diteliti 

terbatas, khususnya variabel bebas 

hanya meliputi, LDR, NPL, APB, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, FACR, 

SIZE dan GCG 

Saran 
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Peneliti menyadari bahwa hasil 

penelitian yang telah dilakukan 

diatas masih banyak terdapat 

kekurangan dan keterbatasan. Untuk 

itu peneliti menyampaikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dengan hasil 

penelitian: 

1. Bagi Pemerintah 

a. Kepada Bank sampel yang 

memilki ROA terendah yaitu Bank 

Permata yang cenderung 

mengalami penurunan, disarankan 

untuk meningkatkan pengelolaan 

aset yang dimiliki agar dapat 

meningkatkan laba lebih besar dan 

ROA juga meningkat. 

b. Kepada Bank sampel yang 

memiliki BOPO tertinggi yaitu 

Bank Permata, diharapkan untuk 

tahun berikutnya mampu 

mengefiensikan biaya operasional 

bersamaan dengan usaha untuk 

meningkatkan pendapatan 

operasional sehingga peningkatan 

pendapatan operasional lebih besar  

c. daripada peningkatan biaya 

operasional, sehingga laba akan 

meningkatan dan ROA meningkat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil tema yang sejenis, 

sebaiknya mencakup periode 

penelitian yang lebih panjang dan 

perlu mempertimbangkan subjek 

penelitian yang akan digunakan 

dengan melihat perkembangan 

perbankan dengan harapan agar 

memperoleh hasil yang lebih 

signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Penggunaan variabel terikat 

sebaiknya disesuaikan dengan 

variabel terikat penelitian terdahulu, 

sehingga hasil peneliti yang diteliti 

dapat dibandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu. 

c. Mempertimbangkan untuk 

menambah jumlah bank yang 

dijadikan sampel dan penggunaan 

variabel bebas ditambah selain dari 

variabel yang digunakan penelitian 

ini

Daftar Rujukan 
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