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ABSTRACT 

 

Bank is a financial institution to collect and channel funds to the community in 

the form of credit. The purpose of this research is to know the influence of 

liquidity, asset quality, sensitivity, and efficiency to ROA at in Regional 

Development Banks. The independent variables used are LDR, IPR, APB, NPL, 

IRR, BOPO and FBIR and the dependent variable is ROA. The samples used in 

study are Jambi Regional Development Bank, the D.I Yogyakarta Regional 

Development Bank, and the East Nusa Tenggara Regional Development Bank. 

The technique sampling using is Purposive Sampling. The types and methodsof 

data collection are secondary data and documentation. This study used period 

from the first quarter of 2014 to the fourth quarter of 2018. The data analysis 

technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study 

indicate that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and FBIR simultanousiy have 

a significant effect on ROA in Regional Development Banks, LDR, IPR, and NPL, 

partially having a non-significant negative effect on ROA in Regional 

Development Banks, APB partially has a not significant positive effect on ROA in 

Regional Development Banks, IRR, FBIR partially has a significant positive 

influence on ROA in Regional Development Banks, BOPO partially has a 

significant negative effect on ROA in Regional Development Banks and variables 

that have the most influence dominant is BOPO. 
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PENDAHULUAN 

Secara sederhana bank 

diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya 

(Kasmir,2012:3).    

Menurut Herman Darmawi 

(2012: 27) yang dimaksud dengan 

bank adalah perusahaan yang 

kegiatan pokoknya adalah 

menghimpun uang dari masyarakat 

dan memberikan kredit kepada 

masyarakat. Orang awam 

mengatakan bank berdagang uang 

dan utang. Tugas manajer bank yang 

utama adalah mempelajari dan 

menghimpun data tentang sumber-

sumber hutang dan melakukan 

berbagai upaya agar sumber-sumber 

itu dapat ditarik ke dalam bank. Dari 

dana yang ditarik itulah bank 

memberikan pinjaman (kredit), dan 

dari pemberian kredit itulah bank 

memperoleh penghasilan. 
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Keberhasilan usaha perbankan akan 

dicapai melalui penerapan keahlian 

manajemen,dan keterampilan teknis 

dalam pekerjaan rutin perbankan. 

Pekerjaan manajemen bank lebih 

luas dari pekerjaan administrasi 

rutin. Perbankan dalam ekonomi 

modern merupakan industri jasa 

yang dominan dan menunjang 

hampir seluruh program 

pembangunan ekonomi, karena 

kegiatan perekonomian itu 

dijalankan dengan uang. 

Masyarakat yang kekurangan 

dana atau membutuhkan dana untuk 

membiayai suatu usaha atau 

kebutuhan rumah tangga dapat 

menggunakan pinjaman ke bank. 

Masyarakat yangakan diberikan 

pinjaman diberikan berbagai 

persyaratan yang harus segera 

dipenuhi. Masyarakat peminjam juga 

dikenakan bunga dan biaya 

administrasi yang besarnya 

tergantung masing-masing bank. 

Tujuan bank menjalankan operasinya 

adalah salah satunya memperoleh 

laba atau  profit, sehingga 

menyebabkan laba menjadi salah 

satu ukuran  kinerja  perusahaan  

yang sering digunakan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan.Rasio 

profitabilitas adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan bank dalam memperoleh 

laba. Menurut Lukman Dendawijay 

(2009:118) rasio  profitabilitas 

adalah  alat untuk  menganalisis  atau  

mengukur  tingkan efesiensi usaha 

dan profitabilitas yang dicapai oleh 

bank yang  bersangkutan.  Rasio  ini  

bertujuan  untuk  mengetahui  

kemampuan  bank  dalam  

menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan juga memberikan 

gambaran  tentang  efektifitas 

manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasi. 

Return on Assets (ROA) adalah 

rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu 

bank guna memperoleh keuntungan 

melalui aktiva yang telah digunakan. 

ROA adalah perbandingan antara 

keuntungan sebelum bunga dengan 

pajak (EBIT) serta total asset yang 

dimiliki bank.ROA bernilai positif 

menjelaskan arti bahwa dari seluruh 

total aktiva yang telah digunakan 

dalam beroperasi, bank dapat 

memberikan laba rugi bank. ROA 

bernilai negatif memberikan arti 

bahwa dari seluruh total aktiva yang 

telah digunakan tersebut, bank 

mengalami kerugian. Bank memiliki 

peluang pertumbuhan yang tinggi 

apabila ROA yang  dihasilkan oleh 

bank bernilai tinggi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh 

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

FBIR, secara bersama-sama terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah, dan mengetahui variabel 

mana yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2014 sampai 

triwulan IV tahun 2018. 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Profitabilitas adalah rasio untuk 

menilai kemampuan bank dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam 

suatu periode tertentu. Penilaian 

rasio ini merupakan penilaian 

terhadap kondisi dan kemampuan 

bank untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya, dan permodalan. 

Profitabilitas memiliki peranan yang 

sangat penting baik bagi pemiliknya 
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dan juga bagi pihak-pihak lain 

didalam masyarakat (Kasmir, 

2012:354-356). 

Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh 

profitabilitas dan mengelola tingkat 

efesiensi usaha bank secara 

keseluruhan (Kasmir,2012:354). 

Rumus untuk mengukur ROA 

adalah: 

ROA=  
laba sebelum pajak

Total Aset
×

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

......( 1 ) 

Gross Profit Margin 

Untuk mengukur tingkat kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba yang 

didapat dari kegiatan usaha murni 

bank setelah dikurangi biaya-biaya. 

Rumus GPM adalah sebagai berikut : 

GPM=
Biaya Operasional−Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional
×

100%……….………………………

….. ( 2) 

Net Profit Margin 
NPM digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mengalami 

laba bersih sebelum pajak (net 

income) ditinjau dari sudut 

pendapatan operasional. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara laba 

bersih sebelum pajak dengan 

pendapatan operasional  ( Kasmir 

2012 : 328). Rumus yang digunakan 

NPM adalah sebagai berikut: 

NPM=
Laba bersih

Pendapatan Operasional
100%....

............................................................

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

Return On Equity (ROE) 

Tingkat kemampuan mnajemen bank 

dalam mengelola capital yang ada 

untuk mendapatkan net income. 

Perbandingan antara laba bersih 

(setelah pajak) dengan modal sendiri 

yang dimiliki bank. Rumus ROE 

adalah: 

ROE=
Net Income

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
100%..................

............................................................

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

Likuiditas 

Menurut Kasmir (2012:315-320) 

likuiditas merupakan kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek saat ditagih. Dengan 

kata lain, dapat membayar kembali 

pencairan dana deposanya pada saat 

ditagih, serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah 

diajukan. 

Quick Ratio (QR) 

Kasmir (2012:315), Quick ratio 

merupakan “Rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap para deposan 

(pemilik simpanan giro, tabungan 

dan deposito) dengan harta yang 

paling likuid yang dimiliki oleh suatu 

bank”. Rumus untuk mencari Quick 

Ratio sebagai berikut: 

QuickRatio=
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

Total Deposit
100%..........

............................................................

................. ( 5) 

Investing Policy Ratio (IPR) 

Kasmir (2012:316) Investing Policy 

Ratio merupakan “Kemampuan bank 

dalam melunasi kewajibannya 

kepada para deposan dengan cara 

melikuidasi surat-surat berharga 

yang dimilikinya”. Rumus untuk 

mencari  Investing Policy Ratio 

adalah: 

Investing Policy Ratio 

=
𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

Total Deposit
×

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

....( 6 ) 

Loan To Deposit  Ratio (LDR) 
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Loan To Deposit Ratio merupakan 

rasio untuk mengukur perbandingan 

total kredit yang diberikan bank 

dengan total dana yang diterima oleh 

bank. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar 

kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan 

mengendalikan kredit yang diberiakn 

sebagai sumber likuiditasnya. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung 

rasio LDR adalah (SEBI No. 

13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 

2011). 

Loan To Deposit Ratio = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐘𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢𝐤𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
100%...........

............................................................

..................( 7) 

Cash Ratio (CR) 

Cash ratio merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

melunasi kewajiban yang harus 

segera dibayar dengan harta likuid 

yang dimiliki bank tersebut. (Kasmir 

2012, 271). Rumus untuk mencari 

Cash Ratio sebagai berikut : 

CashRatio=
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐵𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔
×

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

..... ( 8) 

Loan Asset Ratio (LAR) 

LAR merupakan alat untuk 

mengukur tingkat kemampuan 

likuiditas bank untuk memenuhi 

permintaan kredit dengan 

menggunakan total aset yang 

dimiliki bank. Rumus LAR adalah 

sebagai berikut: 

LAR=
Total Kredit Yang Diberikan

Total Aset
×

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

.....( 9 ) 

Kualitas Aktiva Bank 

Rasio kualitas aktiva merupakan aset 

untuk memastikan kualitas aset yang 

dimiliki bank dan nilai riil dari asset 

tersebut. Kemerosotan kualitas dan 

nilai aset merupakan sumber erosi 

terbesar bagi bank. Penilaian kualitas 

aset merupakan penilaian terhadap 

kondisi aset bank dan kecukupan 

manajemen risiko kredit (Veitzhal, 

2013:437). Kualitas aktiva dapat 

diukur dengan menggunakan rasio-

rasio sebagai berikut (Veitzhal Rivai, 

2013:474:475). 

Aktiva Produktif  Permasalah  

(APB) 

APB adalah rasio kualitas aktiva 

sehubungan dengan resiko kredit 

yang dihadapi bank akibat pemberian 

kredit dan investasi dana pada 

portofolio yang berbeda. Rumus 

yang digunakan untuk APB adalah 

sebagai beriku 

APB=
Aktiva Produktif Bermasalah

Aktiva Produktif
×

100%...... 

……………………………………..

....( 10) 

Non Perfoming Loan (NPL) 

Non Perfoming Loan merupakan 

rasio yang menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah dari keseluruhan 

kredit yang diberikan oleh bank.  

NPL=
Kredit Bermasalah 

Total Kredit
100%.............

............................................................

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

Tingkat Kecukupan Pembentukan 

PPAP 

PPAP adalah rasio yang mengukur 

pembentukan penyisihan aktiva 

produktif yang wajib dibentuk 

dilakukan sesuai kebutuhan yang 

berlaku untuk menutupi kerugian. 

Berdasarkan pemenuhan PPAP dapat 

dirimuskan sebagai berikut: 

PPAP = 
PPAP Yang Dibentuk

PPAP Yang Wajib Dibentuk
×

100% 
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………………………………….…...

.( 12 ) 

Aktiva Produktif Yang 

Diklasifikasikan (APYD) 

Aktiva produktif yang 

diklasifikasikan adalah rasio yang 

menunjukan kemampuan manajemen 

dalam menentukan besarnya aktiva 

produktif yang diklasifikasikan 

terhadap aktiva produktif. 

Berdasarkan aktiva produktif yang 

diklasifikasikan (APYD) 

dapatdirumuskan sebagai berikut: 

APYD = 
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan

Aktiva Produktif
×

100% …………..……...……………

...( 13 ) 

Sensitivitas Terhadap Pasar 

Sensitivitas pasar merupakan 

penilaian terhadap kemampuan bank 

untuk mengcover akibat yang 

ditimbulkan oleh perubahan risiko 

pasar dan kecakupan manajemen 

risiko pasar (Veithzal Rivai dkk, 

2012 :485). 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur timbulnya risiko 

akibat perubahan tingkat suku bunga 

yang berpengaruh buruk terhadap 

pendapatan yang diterima oleh bank 

atau pengeluaran yang dikeluarkan 

oleh bank. IRR dapat dirumuskan 

sebagaiberikut: 

IRR=
IRSA

IRSL
× 100% 

………………..….. ( 14) 

Posisi Devisa Neto (PDN) 

PDN merupakan selisih bersih antara 

aktiva dan pasiva valas setelah 

memperhitungkan rekening-rekening 

administratifnya (Mudrajad Kuncoro, 

2011:274). Rumus dari PDN dalah 

sebagai berikut : 

PDN = 

(
( 𝐴𝑉−𝑃𝑉)+𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑜𝑓𝑓 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑒𝑡

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 x 

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

.....(15) 

Efesiensi Bank 

Efesiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan tingkat efesiensi dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. (Kasmir, 

2012:333-335). Rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa efesien 

penggunaan biaya operasional untuk 

mendapatkan pendapatan 

operasional. Tingkat efesiensi bank 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rasio diantaranya beban operasional 

dan pendapatan operasional (BOPO) 

dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 

BOPO (Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional) 

Rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO) 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengendalikan biaya operasional. 

Rumus untuk mencari BOPO adalah 

sebagai berikut: 

BOPO=
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
100%..

............................................................

.................(16) 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 
Menurut Veithzal Rifai (2013:482), 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

adalah rasio pendapatan operasional 

diluar bunga. Adapaun keuntungan 

yang diperoleh dari jasa bank lainnya 

yaitu dantaranya diperoleh dari biaya 

kirim, biaya administrasi, biaya 

sewa, biaya provisi dan komisi, dan 

biaya lainnya. 

Rumus dari FBIR adalah sebagai 

berikut: 

FBIR=
Pendapatan Operasional Diluar Pendapatan Bunga

Pendapatan Operasional
×

100%…………………………..…

…… (17) 
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  METODE PENELITIAN 

Identifikasi Variabel  

Variabel bebas yang digunakan 

dalam ppenelitian ini adalah LDR 

(X1), IPR (X2), APB (X3), NPL 

(X4), IRR (X5), BOPO (X6), FBIR 

(X7) dan variabel terikat Y=ROA. 

Populasi Sampel Dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya 

adalah Bank Pembangunan Daerah 

dan terdiri dari 24 Bank 

Pembangunan Daerah dan tidak 

semua populasi diteliti melainkan 

hanya menggunakan anggota 

populasi yang yang terpilih sebagai 

sampel. Penentuan sampelnya 

menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel yang didasarkan dengan 

pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Berdasarkan kriteria, ada tiga Bank 

Pembangunan Daerah yang terpilih 

menjadi sampel penelitian. Sampel 

tersebut diambil dari bank yang 

memiliki total aset sepuluh koma 

delapan triliun rupiah sampai dengan 

sebelas koma sembilan triliun rupiah 

dan memiliki rata-rata tren negatif. 

Berdasarkan kriteria yang ada, bank 

yang terpilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah BPD Jambi, 

BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, 

dan BPD Nusa Tenggara Timur. 

Data dan Metode Pegumpulan 

Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder  

yang diperoleh dari laporan 

keuangan  periode triwulan I tahun 

2014 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2018 dari Bank Pembangunan 

Daerah yang dipublikasikan oleh 

otoritas jasa Keuangan (OJK) 

melalui situs resminya yaitu 

www.ojk.go.id. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan laporan 

keuangan,memilih data yang 

dibutuhkan,mengelola data dan 

menganalisis data. 

Teknik Analisis Data 
Pada penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. Dimana regresi 

linear berganda digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO dan FBIR  terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah. 

Analisis ini dapat digunakan untuk 

menunjukan arah dan besarnya 

pengaruh terhadap variabel bebas 

yaitu yang disimbolkan dengan (Y). 

Persamaan linear berganda dibentuk 

sebagai berikut: 

Y = a + 𝛽1X1 + 𝛽2X2+ 𝛽3X3+ 

𝛽4X4+ 𝛽5X5+ 𝛽6X6 + 𝛽7X7 +ei . 

Keterangan : 

Y =ROA 

a  = Konstanta 

𝛽i- 𝛽7 = Koeisien Regresi. 

X1     = Koefisien regresi LDR 

X2     = Koefisien regresi IPR 

X3     = Koefisien regresi APB 

X4     = Koefisien regresi NPL 

X5     = Koefisien regresi IRR 

X6     = Koefisien Regresi BOPO 

X7     =  Koefisien regresi FBIR 
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Ei      =  Variabel pengganggu diluar 

model. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Analisis Deskriptif 

Pada bagian ini akan dilakukan 

analisis deskriptif pada variabel 

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

dan FBIR terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah triwulan I 

tahun 2014 sampai pada triwulan IV 

tahun 2018. Bank yang terpilih 

sebagai sampel dalam penelitian ini  

adalah BPD Jambi, BPD Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan BPD Nusa 

Tenggara Timur. 

Apabila LDR meningkat maka 

telah terjadi peningkatan total kredit 

dengan persentase lebih besar dari 

persentase kenaikan total Dana Pihak 

Ketiga. Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Timur memiliki rata-

rata LDR tertinggi ditunjukan 

dengan nilai LDR sebesar 82,75 

persen. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat likuiditas Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Timur yang 

ditinjau dari kemampuannya untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap 

pihak ketiga dengan menggunakan 

kredit yang diberikan tertinggi. 

Dengan demikian Bank 

Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki tingkat 

likuiditas yang tertinggi diantara 

Bank Pembangunan Daerah lainnya. 

Bank Pembangunan Daerah D.I 

Yogyakarta memiliki nilai rata-rata 

LDR terendah sebesar 74,49 persen.  

Rata-rata keseluruhan IPR yang 

dihasilkan sebesar 11,41 persen dan 

cenderung mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,38 persen.  Bank 

Pembangunan Daerah Jambi  

memiliki rata-rata IPR tertinggi 

sebesar 17,82 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa Bank 

Pembangunan Daerah Jambi 

memiliki kemampuan likuiditas yang 

lebih baik diantara dua Bank 

Pembangunan Daerah yang terpilih 

sebagai sampel penelitian untuk 

memenuhi kewajiban jatuh tempo 

kepada pihak ketiga dengan 

mengandalkan surat berharga yang 

dimiliki. Bank Pembangunan Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki rata-

rata IPR terendah dapat dilihat dari 

hasil yang diperoleh sebesar 6,26 

persen. Hal ini menunjukan bahwa 

bank tersebut memiliki kemampuan 

likuiditas yang kurang baik untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo kepada pihak ketiga dengan 

mengandalkan surat berharga yang 

dimiliki. Rendahnya kemampuan 

likuiditas BPD Daerah Istimewa 

Yogyakarta juga dapat diartikan 

bahwa bank tersebut meiliki resiko 

likuiditas yang tertinggi 

dibandingkan Bank Pembangunan 

Daerah lainnya yang dijadikan 

sampel penelitian. Sedangkan Bank 

Pembangunan Daerah Nusa tenggara 

Timur memiliki rata-rata IPR sebesar 

10,16. 

Rata-rata keseluruhan APB 

yang dihasilkan sebesar 1,53 persen 

dan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren positif 0.06 persen. 

Bank Pembangunan Daerah D. I 

Yogyakarta memiliki rata-rata APB 

tertinggi sebesar 2,43 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa secara rata-rata 

Bank Pembangunan Daerah D.I. 

Yogyakarta memiliki kualitas aktiva 

produktif yang rendah dibandingkan 

dengan Bank Pembangunan Daerah 
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Jambi dan Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Timur. Hal 

ini dikarenakan tingkat kenaikan 

aktiva produktif bermasalah lebih 

tinggi dibandingkan dengan aktiva 

produktif, sehingga menyebabkan 

kenaikan biaya pencadangan lebih 

tinggi dibandingkan dengan kenaikan 

pendapatan. Bank Pembangunan 

Daerah Jambi memiliki rata-rata 

APB yang paling rendah sebesar 0, 

43 persen. Hal ini menunjukan 

bahwa Bank Pembangunan Daerah 

Jambi memiliki kualitas aktiva 

produktif yang paling tinggi 

dibandingkan dengan dua bank 

lainnya yang terpilih sebagai sampel 

penelitian. Rendahnya rasio aktiva 

produktif bermasalah Bank 

Pembangunan Daerah Jambi juga 

dapat diartikan bahwa bank tersebut 

memiliki resiko kredit yang rendah. 

Rata-rata keseluruhan NPL 

yang dihasilkan sebesar 2,08 dan 

cenderung mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

positif 0,05.Bank Pembangunan 

Daerah D.I Yogyakarta  memilik 

rata-rata NPL tertinggi yaitu sebesar 

3,10 persen. Hal ini menunjukan 

bahwa Bank Pembangunan Daerah 

D.I Yogyakarta memiliki 

kemampuan yang kurang baik dalam 

mengelola kualitas kreditnya, 

sehingga kredit dalam bank tersebut 

banyak yang mengalami 

masalah.Resiko yang akan dihadapi 

oleh bank tersebut lebih tinggi 

dibandingkan dengan resiko yang 

dihadapi  dua bank Bank 

Pembangunan Daerah lainnya yang 

terpilih menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Bank Pembangunan 

Daerah Jambi memiliki rata-rata 

NPL terendah yaitu sebesar 0,68 

persen. Hal ini menunjukan bahwa 

Bank Pembangunan Daerah memiliki 

kemampuan yang lebih baik dalam 

mengelola kualitas kreditnya 

dibandingkan Bank Pembangunan 

Daerah lainnya, kualitas aktiva yang 

baik pada Bank Pembangunan 

Daerah Jambi juga dapat diartikan 

bahwa bank tersebut. Bank 

Pembangunan Daerah Jambi juga 

dapat diartikan bahwa bank tersebut 

memiliki resiko kredit yang rendah. 

Rata-rata keseluruhan IRR yang 

dihasilkan sebesar 100,42 persen dan 

cenderung mengalami peningkatan 

yang dibuktika dengan peningkatan 

tren positif 0,37. Bank Pembangunan 

Daerah Nusa Tenggara Timur 

memiliki rata-rata IRR tertinggi yaitu 

105,41 persen. Sedangkan Bank 

Pembangunan Daerah D.I 

Yogyakarta memiliki rata-rata IRR 

terendah yaitu sebesar 96, 22 persen. 

Jika dikaitkan dikaitkan dengan 

tingkat suku bunga yang menurun  

selama periode penelitian BPD  Nusa 

Tenggara Timur memiliki risiko 

suku bunga yang tinggi 

dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah lainnya, 

karena memiliki rata-rata  diatas 100 

persen.  

Rata-rata keseluruhan BOPO 

yang dihasilkan sebesar 73,75 persen 

dan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren positif 0,51 persen. 

Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki rata-rata 

BOPO tertinggi yaitu sebesar  75,41 

persen. Hal ini menunjukan bahwa 

Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki efisiensi 

paling rendah karena dilihat dari 

biaya operasional yang dikeluarkan 



 
 

9 
 

paling besar, sehingga bank kurang 

mampu meminimalkan biaya 

operasional apabila dibandingkan 

dengan bank pembangunan daerah 

lainnya yang terpilih menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Bank 

Pembangunan Daerah Jambi 

memiliki rata-rata BOPO yang 

paling rendah sebesar 70.73 persen. 

Hal ini menunjukan bahwa Bank 

Pembangunan Daerah Jambi 

memiliki tingkat efisiensi paling baik 

karena dilihat dari  biaya operasional 

apabila dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah lainnya yang 

terpilih menjadi sampel dalam 

penelitian. 

Rata-rata keseluruhan FBIR yang 

dihasilkan sebesar 6,62 persen dan 

cenderung mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

yang diperoleh positif sebesar 0,06 

persen. Bank Pembangunan Daerah 

Nusa Tenggara Timur memiliki rata-

rata FBIR tertinggi yaitu sebesar 

7,84 persen. Hal ini menunjukan 

Bank Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki 

kemampuan dalam pengelolaan 

efisiensi dalam memperoleh 

pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga yang lebih baik 

apabila diibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah lainnya yang 

terpilih menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Bank Pembangunan 

Daerah Jambi  memiliki rata-rata 

FBIR terendah sebesar 5,86 persen. 

Hal ini menunjukan bahwa Bank 

Pembangunan Daerah Jambi 

memiliki kemampuan yang kurang 

baik dalam  pengelolaan FBIR.  

Rata-rata keseluruhan ROA 

yang dihasilkan  menurun sebesar 

3,12 persen hal ini ditandai dengan 

rata-rata tren yang diperoleh sebesar 

negatif 0,09 persen. Bank 

Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki rata-rata 

ROA tertinggi sebesar 3,41 persen. 

Hal ini menunjukan bahwa Bank 

Pembangunan Daerah Nusa 

Tenggara Timur memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan 

keuntungan terbesar dengan 

mengandalkan aset yang dimiliki 

apabila dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah lainnya yang 

terpilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Semakin tinggi ROA 

bank tersebut maka semakin baik 

tingkat profitablitas yang diperoleh 

bank tersebut. Bank Pembangunan 

Daerah D. I Yogyakarta memiliki 

rata-rata ROA terendah yaitu sebesar 

2,92 persen Hal ini menunjukan 

bahwa Bank Pembangunan D.I 

Yogyakarta memiliki tingkat 

profitabilitas yang rendah yaitu 

kemampuan dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan 

berdasarkan aset yang dimiliki 

dengan Bank Pembangunan Daerah 

lainnya yang terpilih menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Sedangkan 

Bank Pembangunan Daerah Jambi 

memiliki rata-rata ROA sebesar 2,96 

persen. 
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Berdasarkan perhitungan SPSS 16.0 

for windows, maka diperoleh  nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 14,843 

F Hitung = 14,843 > Ftabel = 2,19 

sehingga dapat disimpulkan H0 

ditolak HI diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa  LDR (X1), IPR 

(X2), APB (X3), NPL (X4), IRR 

(X5), BOPO (X6), FBIR (X7) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Y pada 

Bank Pembangunan Daerah. Dengan 

demikian hipotesisi penilitian 

pertama terbukti atau dapat diterima. 

Nilai koefisien korelasi (R) 

menunjukan seberapa kuat hubungan 

antar variabel bebas dengan variabel 

terikat. Besarnya nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh sebesar 

0,816, hal ini menunjukan bahwa 

hubungan antara variabel bebas 

(LDR) X1, IPR (X2), APB (X3), 

NPL (X4), IRR (X5), BOPO (X6), 

FBIR (X7) terhadap variabel Y 

adalah sangat kuat.Nilai koefisien 

determinan (R square)  sebesar 0,666 

artinya perubahan yang terjadi pada 

variabel ROA sebesar 66,6 persen 

disebabkan oleh variabel bebas 

secara bersam-sama, sedangkan 

sisanya sebesar 33,4 persen 

disebabkan variabel lain diluar 

variabel yang diteliti. 

Uji t ( Uji Parsial) 

Taraf signfikan 𝛼 = 0,05 

1. Untuk uji satu sisi  𝛼 = 0,05 

dengan derajat bebas (df) = 52,  

maka diperoleh ttabel  sebesar  = 

1,67469 

2. Untuk uji dua sisi  𝛼 = 0,025 

dengan derajat bebas  (df) = 52, 

maka diperoleh  ttabel  sebesar = 

2.00665 

 

Pengaruh  LDR (X1) Terhadap 

ROA (Y) 
Pengaruh LDR terhadap ROA,  

berdasarkan uji t yang ada ditabel 

4.11 hasil yang diperoleh 

thitung  sebesar -2,189 dan ttabel  ( 

0,05 :52) sebesar 1,67469 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung  -2,189 

< 1,67469, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hasil uji ini membuktikan 

bahwa LDR secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA. Koefisien 
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determinasi parsial  (r2) adalah 

0,0841 yang artinya variabel LDR 

secara parsial memberikan kontribusi 

sebesar 8,41 persen terhadap ROA 

Pengaruh IPR (X2) terhadap ROA 

(Y) 

Pengaruh IPR terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada ditabel 

4.11 hasil yang diperoleh adalah  

thitung   sebesar -1,042  dan ttabel   ( 

0,05 ; 52)  sebesar  1.67469 sehingga 

dapat diketahui bahwa thitung   -

1,042<ttabel  1.67469 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hasil uji ini 

membuktikan bahwa IPR secara 

parsial memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA. 

Koefisien determinasi parsial (r2)  

adalah 0,0204  yang artinya variabel 

IPR secara parsial memberikan 

kontribusi  sebesar 2,04 persen 

terhadap ROA. 

Pengaruh APB (X3) terhadap 

ROA (Y) 

Pengaruh APB terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada di tabel 

4.11 menunjukan bahwa 

thitung   sebesar 0, 731 dan 

ttabel  (0,05: 52) sebesar  -1,67469, 

dapat disimpulkan bahwa 

thitung   0, 731 > ttabel   -1,67469. 

Maka, H0 diterima dan H1 ditolak 

berarti variabel APB secara parsial 

memiliki pengaruh positif  yang 

tidak signifikan terhadap ROA . 

Koefisien determinasi parsial (r2)  

adalah 0,0102 yang artinya variabel 

APB secara parsial memberikan 

kontribusi  sebesar 1,02 persen 

terhadap ROA. 

Pengaruh NPL (X4) terhadap 

ROA (Y) 

Pengaruh NPL terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada di tabel 

4.11 menunjukan bahwa 

thitung   sebesar -1,643 dan 

ttabel  (0,05: 52) -1,67469, dapat 

disimpulkan bahwa  thitung   -1,643 >

ttabel   -1,67469. Maka, H0 diterima 

dan H1 ditolak berarti variabel NPL 

secara parsial memiliki pengaruh 

negatif  yang tidak signifikan 

terhadap ROA . Koefisien 

determinasi parsial (r2) adalah 

0,0492 yang artinya variabel NPL 

secara parsial memberikan kontribusi  

sebesar 4,92 persen terhadap ROA. 

Pengaruh IRR (X5) terhadap ROA 

(Y) 

Pengaruh IRR terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada di tabel 

4.11 menunjukan bahwa 

thitung   sebesar  4,798 dan 

ttabel  (0,025: 52)+2,00665 dapat 

disimpulkan bahwa  thitung   4,798 >

ttabel  +2,00665. Maka, H0 ditolak 

dan H1 diterima berarti variabel IRR 

secara parsial memiliki pengaruh 

positif  yang signifikan terhadap 

ROA . Koefisien determinasi parsial 

(r2)  adalah   0,3069 yang artinya 

variabel IRR secara parsial 

memberikan kontribusi  sebesar 

30,69 persen. 

Pengaruh BOPO (X6) terhadap 

ROA (Y) 

Pengaruh BOPO terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada di tabel 

4.11 menunjukan bahwa 

thitung   sebesar -8,540 dan 

ttabel  (0,05: 52) -1,67469, dapat 

disimpulkan bahwa  thitung   -8, 

5470<ttabel   -1,67469. Maka, H0 

ditolak dan H1 diterima berarti 

variabel BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA . Koefisien 

determinasi parsial (r2)  adalah 

0,5836 yang artinya variabel BOPO 
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secara parsial memberikan kontribusi  

sebesar 58,36 persen terhadap ROA. 

Pengaruh FBIR (X7) terhadap 

ROA (Y) 

Pengaruh FBIR terhadap ROA, 

berdasarkan uji t yang ada di tabel 

4.11 menunjukan bahwa 

thitung   sebesar 4,095 dan 

ttabel  (0,05: 52) 1,67469, dapat 

disimpulkan bahwa  thitung   4,095 

>ttabel  1,67469. Maka, H0 ditolak 

dan H1 diterima berarti variabel 

FBIR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA  Koefisien 

determinasi parsial (r2) 

adalah0,2440yang artinya variabel 

FBIR secara parsial memberikan 

kontribusi  sebesar 24,40 persen 

terhadap ROA. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4 

KESESUAIAN HASIL 

PENELITIAN DENGAN TEORI 
Variabel Teori Hasil 

analisa 
Kesimpulan 

LDR Positif Negatif Tidak sesuai 

IPR Positif Negatif Tidak sesuai 

APB Negatif Positif Tidak sesuai 

NPL Negatif Negatif Sesuai 

IRR Positif/ 
Negatif 

Positif Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Positif Sesuai 

  Sumber : data hasil pengoalahan 

SPSS 

Pengaruh LDR Terhadap ROA 
Teori menyatakan bahwa pengaruh 

LDR terhadap ROA adalah 

positif.Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa LDR memiliki 

koefisien regresi negatif sebesar 

0,011 sehingga hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil dengan teori 

disebabkan karena secara teoritis 

apabila LDR meningkat berarti telah 

terjadi peningkatan total kredit 

dengan persentase lebih besar 

dibanding persentase peningkatan 

dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya 

terjadi peningkatan pendapatan lebih 

besar dibanding peningkatan biaya, 

sehingga laba bank meningkat dan 

ROA bank meningkat. Selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2014 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2018, ROA bank sampel 

penelitian mengalami penurunan 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

negatif sebesar 0,09 persen. 

Pengaruh IPR terhadap ROA 

Teori menyatakan bahwa IPR 

memiliki pengaruh positif terhadap 

ROA.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa IPR memiliki 

koefisien regresi linear negatif 

sebesar 0,007.Dengan demikian hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian hasil 

penelitian dengan teori ini karena 

secara teorits apabila IPR meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan 

surat-surat berharga dengan 

persentase lebih besar dibanding 

peningkatan total DPK. Akibatnya 

terjadi peningkatan pendapatan lebih 

besar dibanding peningkatan biaya, 

sehingga laba bank meingkat dan 

ROA bank meningkat. Selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2014 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2018, ROA bank sampel 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren 

negatif  sebesar 0,09 persen.  

Pengaruh APB terhadap ROA 
Menurut teori pengaruh APB 

terhadap ROA adalah 

negatif.Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa APB memiliki 
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koefisien regresi linear positif 

sebesar 0,138.  Ketidaksesuaian 

dengan teori disebabkan karena 

secara teoritis apabila APB menurun, 

maka aktiva produktif bermasalah 

mengalami peningkatan dengan 

persentase lebih kecil dibandingkan 

peningkatan total aktiva produktif. 

Akibatnya terjadi peningkatan pada 

biaya pencadangan aktiva produktif 

bermasalah lebih kecil dari 

peningkatan pendapatan. Sehingga 

laba bank akanmengalami penurunan 

dan ROA bank juga menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I 

tahun 2014 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2018, ROA yang dimliki 

oleh bank sampel mengalami 

peurunan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren sebesar 0,09 persen. 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh NPL 

terhadap ROA adalah negatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa NPL 

memiliki analisis koefisien regresi 

linear negatif sebesar 0, 256.Dengan 

demikian hasil penelitian sesuai 

dengan teori.Kesesuaian hasil 

penelitian dengan teori disebabkan 

karena secara teoritis apabila NPL 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan pada total kredit yang 

bermasalah dengan persentase lebih 

besar  dibandingkan dengan 

persentase pada peningkatan total 

kredit yang diberikan oleh bank. 

Akibatnya peningkatan pada biaya 

pencadangan lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

pendapatan bunga, laba bank 

menurun, ROA bank juga menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I 

tahun 2014 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2018, ROA Sampel 

penelitian mengalami penurunan 

yang dibuktikan dengan  rata-rata 

tren negatif sebesar 0,09 persen. 

Pengaruh IRR terhadap ROA. 

Menurut teori pengaruh IRR 

terhadap ROA adalah positif atau 

negatif.Hasil penelitian menunjukan 

bahwa IRR memiliki koefisien 

regresi linear berganda sebesar 

positif 0,052, sehingga penelitian ini 

sesuai dengan teori. Kesesuain 

dengan teori disebabkan karena 

secara teoritis apabila IRR 

mengalami penurunan artinya telah 

terjadi peningkatan IRSA (Interest 

Rate Sensitivity Asset)  dengan 

persentase lebih rendah 

dibandingkan persentase peningkatan 

IRSL (Interest Rate Sensitivity 

Lialibilities), apabila dikaitkan 

dengan suku bunga selama periode  

penelitian maka akan terjadi 

penurunan pendapatan bunga lebih 

besar daripada penurunan biaya 

bunga. Hal ini menyebabkan laba 

bank menurun, ROA bank 

menrun.Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. ROA bank 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren 

negatif sebesar 0,09 persen. 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Teori menyatakan bahwa  BOPO 

memiliki pengaruh negatif terhadap 

ROA. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa BOPO memiliki regresi linear 

berganda sebesar negatif 0,0087. 

Sehingga penelitian ini sesuai 

dengan teori.Kesesuain ini dengan 

teori disebabkan karena secara 

teoritis jika BOPO mengalami 

peningkatan artinya telah terjadi 

peningkatan biaya 

operasionaldengan persentase lebih 

besar dibandingkan persentase 

peningkatan pendapatan 
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operaasional. Hal ini menyebabkan 

laba bank akan meningkat ROA bank 

juga mengalami peningkatan. 

Namun, selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018 ROA bank 

sampel penelitian mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,09 

persen. 

Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Menurut teori pengaruh FBIR 

terhadap ROA adalah positif.Hasil 

penelitian menunjukan bahwa FBIR 

memiliki regresi linear positif 

sebesar 0,057.Dengan demikian hasil 

penelitian ini sesuai dengan 

teori.Kesesuain dengan teori 

diesebabkan karena secara teoritis 

apabila FBIR mengalami penurunan 

artinya peningkatan pendapatan 

operasional dengan persentase lebih 

kecil dibandingkan persentase 

kenaikan biaya bunga. Hal ini 

menyebabkan laba bank 

akanmenurun dan ROA bank juga 

menurun. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018, ROA bank 

sampel penelitian mengalami 

penurunan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,09 

persen.        

Hasil uji F (Uji bersama-sama) 
Hasil Uji F yang telah 

dilakukan diperoleh bahwa variabel 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO 

dan FBIR secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2014 sampai 

triwulan IV tahun 2018. Kefisien 

determinasi atau R square adalah 

sebesar 0,666 yang mengidentifikasi 

bahwa perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat sebesar 66,6 persen 

dipengaruhi oleh variabel bebas 

secara bersama-sama, sedangkan 

sisanya 34,4 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar 

penelitian.Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO 

dan FBIR secara bersama sama 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018 diterima.Jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dewi Sartika (2016), Arif Rahman 

Hakim (2016), menunjukan  bahwa 

adanya pengaruh signifikan terhadap 

ROA. 

Hasil Uji t (Uji Parsial t) 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

LDR memiliki pengaruh 

negatif  yang tidak signifikan 

terhadap ROA dan memberi 

kontribusi sebesar 8,41 persen 

terhadap Bank Pembangunan 

Daerah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  hipotesis yang 

menyatakan bahwa LDR memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah ditolak. 

Ketidaksignifikan LDR terhadap 

ROA disebabkan karena selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2014 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2018 LDR pada sampel bank 

yang diteliti mengalami perubahan 

yang cukup tinggi yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren positif sebesar 

1,09 persen namun pengaruhnya 

terhadap perubahan ROA relatif 

kecil yang ditunjukan dengan rata-

rata tren negatif sebesar 0,09 persen.  

Investing Policy Ratio (IPR) 
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IPR memiliki pengaruh negatif  

yang tidak signifikan terhadap ROA 

dan memberi kontribusi sebesar 2,04 

persen terhadap Bank Pembangunan 

Daerah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  hipotesis yang 

menyatakan bahwa IPR memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah ditolak. 

Ketidaksignifikan IPR terhadap ROA 

dikarenakan perubahan IPR selama 

periode penelitian triwulan I 2014 

sampai dengan triwulan IV 2018 

cukup tinggi yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren positif sebesar 0,74 

persen, namun pengaruhnya terhadap 

ROA relatif  kecil yang dinbuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 

0,09 persen.  

Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 

APB memiliki pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap ROA 

dan memberi kontribusi sebesar 1,02 

persen terhadap Bank Pembangunan 

Daerah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  hipotesis yang 

menyatakan bahwa APB memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah ditolak. 

Ketidaksignifikan APB terhadap 

ROA disebabkan karena adanya 

perubahan APB  selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2014 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2018 yang dibuktikan dengan rata 

rata tren positif sebesar 0,06 namun 

pengaruhnya terhadap ROA relatif 

sangat kecil yang dibuktikan dengan  

rata-rata tren negatif sebesar 0,09 

persen. 

Non Performing Loan (NPL) 

NPL memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA 

dan memberi kontribusi sebesar 

4,92persen terhadap Bank 

Pembangunan Daerah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa  

hipotesis yang menyatakan bahwa 

NPL memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

diterima. Kesignifikan NPL terhadap 

ROA disebabkan karena adanya 

perubahan NPL yang cukup tinggi 

selama periode triwulan I tahun 2014 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2018, yang dibuktikan dengan rata 

rata tren positif sebesar 0,08 persen, 

namun pengaruhnya terhadap ROA 

relatif kecil yang ditandai dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,009 

persen. 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR memiliki pengaruh positif  

signifikan terhadap ROA dan 

memberi kontribusi sebesar 30,69 

persen terhadap Bank Pembangunan 

Daerah. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa  hipotesis yang 

menyatakan bahwa IRR memiliki 

pengaruh positif atau  negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah 

diterima. Ketidaksignifikan IRR 

terhadap ROA disebabkan karena 

adanya perubahan IRR yang cukup 

tinggi selama periode triwulan I 

tahun 2014 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2018 yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren positif sebesar 

0,37 persen, namun pengaruhnya 

terhadap ROA relatif cukup kecil 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

negatif sebesar 0,09 persen. 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional 

BOPO memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA dan 

memberi kontribusi sebesar 
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58,36persen terhadap Bank 

Pembangunan Daerah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa  

hipotesis yang menyatakan bahwa 

BOPO memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

diterima.Kesignifikan ini dapat 

dilihat dari perubahan BOPO selama 

periode triwulan I tahun 2014 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2018 yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,51 persen, namun 

pengaruhnya terhadap ROA relatif 

cukup kecil yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,09 

persen.  

Fee Based Income Ratio (FBIR) 
FBIR memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

ROA dan memberi kontribusi 

sebesar 24,40 persen terhadap Bank 

Pembangunan Daerah. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa  

hipotesis yang menyatakan bahwa 

FBIR memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

diterima. Kesignifikan FBIR 

terhadap ROA disebabkan adanya 

perubahan FBIR pada periode 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018, yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,06, namun 

pengaruhnya terhadap ROA relatif 

cukup kecil yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,09 

persen.  

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

SARAN DAN KETERBATASAN 

Kesimpulan 

Variabel bebas LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah triwulan I tahun 2014 sampai  

dengan triwulan IV tahun 2018. 

Besarnya pengaruh variabel LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, BOPO dan 

FBIR secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signnifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah sebesar 66,6 persen dan 

sisanya 33,4 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dengan demikian 

hipotesisi pertama yang menyatakan 

bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO dan FBIR secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima. 

Variabel LDR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signfikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh LDR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah sebesar 

8,41 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah ditolak. 

Variabel IPR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh IPR terhadap ROA Bank 

Pembangunan Daerah adalah 2,04 

persen. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa IPR secara 

parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

ditolak. 
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Variabel APB secara parsial 

memiliki pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan  tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh APB terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

1,02 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah ditolak. 

Variabel NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan  tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh NPL terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

4,92 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah ditolak. 

Variabel IRR secara parsial 

memiliki pengaruh positif  signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan  tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh IRR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

30,69 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif atau negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima. 

Variabel BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan  tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh BOPO terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

58,36 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima. 

Variabel FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah periode 

triwulan  tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2018. Besarnya 

pengaruh FBIR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

24,40 persen. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima. 

Diantara ketujuh variabel 

bebas, variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah periode triwulan tahun 2014 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2018. Adalah BOPO dengan 

kontribusi sebesar 58,36 persen 

dibandingkan kontribusi variabel 

bebas lainnya.

Keterbatasan Penelitian 

Data yang dibutuhkan tidak tersedia 

dalam laporan otoritas jasa 

keuangan. (Tidak ada laporan 

triwulan keuangan bank yang yang 

dipublikasikan). 

Saran 

Bagi Bank Pembangunan Daerah 
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Bagi Bank sampel yang memiliki 

ROA terendah yaitu BPD Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan rata-

rata ROA sebesar 2,92 persen. Pihak 

manajemen harus dapat 

meningkatkan profitabilitas, dengan 

cara meningkatkan persentase laba 

lebih besar daripada persentase total 

aset. Sehingga laba bank meningkat, 

maka ROA bank juga akan 

meningkat. 

Bagi bank sampel penelitian yang 

memiliki rata-rata BOPO tertinggi 

yaitu BPD Nusa Tenggara Timur 

dengan rata-rata BOPO sebesar 

75,41 persen, agar lebih 

mengefisiensikan biaya 

operasionalnya untuk meningkatkan 

pendapatan operasionalnya. 

Bagi Bank yang memiliki IRR 

tertinggi yaitu BPD Nusa Tenggara 

Timur dengan rata rata IRR tertinggi 

sebesar 105,41 agar dapat mengelola 

dengan baik Interest Rate Sensitivite 

Assetdan Interest Rate Sensitive 

Liabilities sehingga dapat 

mengurangi risiko suku bunga yang 

akan berpengaruh terhadap 

pendapatan bank. 

Bagi Bank yang memiliki rata-rata 

FBIR terendah yaitu BPD Jambi 

dengan rata-rata FBIR 5,86, pihak 

bank harus dapat meningkatkan 

FBIR agar pendapatan operasional 

diluar pendapatan bunga yang akan 

diterima oleh bank lebih besar 

daripada peningkatan pendapatan 

operasional . 

Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan 

mengambil tema penelitian yang 

sama sebaiknya mencakup periode 

penelitian yang lebih panjang dan 

wajib mempertimbangkan subjek 

penelitian yang akan digunakan 

dengan melihat perkembangan 

perbankan, dengan harapan hasil 

penelitian yang lebih signifikan 

terhadap variabel terikat dan juga 

menambah variabel bebas FACR dan 

PR untuk mendapatkan hasil yang 

lebih baik dan variatif. 
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