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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan dari empat peneliti 

terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja bank dengan menggunakan 

rasio keuangan terhadap rasio profitabilitas yaitu variabel Return On Asset (ROA) 

sebagai referensi atau rujukan, yaitu: 

Penelitian pertama yang menjadi bahan rujukan penelitian yang 

dilakukan oleh Gagas Tri Suryawan adalah variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR 

sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah ROA. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu Purpose Sampling. Data yang dianalisis merupakan 

data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Kesimpulan dari hasil Gagas Tri Suryawan adalah : 

a. Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah pada  periode triwulan I tahun 2011 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2015. 

b. Variabel LDR, IPR, APB dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah pada 

periode triwulan I tahun 2011 dampai dengan triwulan IV tahun 2015. 
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c. Variabel NPL dan PDN secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah pada periode triwulan 

I tahun 2011 sampai dengan triwulan IV tahun 2015. 

d. Variabel IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pemerintah pada periode triwulan I tahun 2011 

sampai dengan triwulan IV tahun 2015. 

e. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pemerintah pada periode triwulan I tahun 2011 

sampai dengan triwulan IV tahun 2015. 

f. Diantara delapan variabel bebas LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO 

dan FBIR mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah adalah variabel BOPO. 

Penelitian kedua yang menjadi bahan rujukan penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria adalah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu apakah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR dan FACR sedangkan 

variabel terikat yang digunakan adalah ROA. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu Purpose Sampling. Data yang dianalisis merupakan data 

sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik 

analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.  

Kesimpulan hasil dari penelitian Fitria adalah : 

a. Variabel LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR dan FACR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 
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Pembangunan Daerah triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II 

tahun 2015.  

b. Variabel LDR dan IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

c. Variabel NPL secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

d. Variabel APB, IRR, BOPO, dan FACR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

pada periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

e. Variabel FBIR secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2015. 

f. Diantara kedelapan variabel bebas LDR LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR dan FACR mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah adalah variabel BOPO. 

Penelitian ketiga yang menjadi bahan rujukan penelitian yang 

dilakukan oleh Dandy Macelano adalah variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR 

sedangkan variabel terkait yang digunakan adalah ROA. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Data yang dianalisis 

merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
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dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda.  

Kesimpulan dari hasil penelitian Dandy Macelano adalah : 

a. Variabel LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014. 

b. Variabel LDR, IPR, LAR dan PDN secara parsial mempunyai pengaruh  

negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pada periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

II tahun 2014. 

c. Variabel APB dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

pada periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014. 

d. Variabel NPL dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada 

periode triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014. 

e. Variabel FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada periode 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014. 

f. Diantara kedelapan variabel bebas LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN 

BOPO dan FBIR mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa adalah variabel BOPO. 
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Penelitian keempat yang menjadi bahan rujukan penelitian yang 

dilakukan oleh Rommy Rifky Romadloni dan Herizon adalah variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO dan FBIR sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah ROA. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Data yang 

dianalisis merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda.  

Kesimpulan hasil dari penelitian Rommy Rifky Romadloni dan Herizon adalah : 

a. Variabel LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR PDN, BOPO dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Devisa yang Go Public triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II 

tahun 2014. 

b. Variabel LDR, IPR dan APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa yang Go Public 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014. 

c. Variabel LAR, PDN, dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang  signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa yang Go Public triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014.  

d. Variabel NPL dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Devisa Go Publiv triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014. 
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e. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Devisa yang Go Public triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2014. 

f. Diantara sembilan variabel bebas LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO dan FBIR mempunyai pengaruh dominan terhadap ROA pada Bank 

Devisa yang Go Public adalah variabel BOPO. 

TABEL 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENELITI  

TERDAHULU DENGAN PENELITI  

YANG SEKARANG 

 

 
 

 

 

 

Gagas Tri 

Suryawan 

2016 

Fitria 

2016 

Dandy 

Macelano 

2015 

Rommy 

Rifky 

Romadloni, 

Herizon 

2015 

Elmafelita 

Syahfitri 

Peneliti saat 

ini 

Variabel 

Terikat 

(Y) 

ROA ROA ROA ROA ROA 

Variabel 

Bebas (X) 

LDR, IPR, 

NPL, APB, 

IRR, PDN, 

BOPO, dan 

FBIR 

LDR, IPR, 

NPL, APB, 

IRR, BOPO, 

FBIR, 

FACR 

LDR, IPR, 

LAR NPL, 

APB, IRR, 

PDN, BOPO 

dan FBIR 

LDR, IPR, 

LAR, NPL, 

APB, IRR, 

PDN, BOPO 

dan FBIR 

LDR, IPR, 

LAR, NPL, 

APB, IRR, 

PDN, 

BOPO, 

FBIR dan 

FACR 

Periode 

Penelitian 
2011-2015 2010-2015 2010-2014 2010-2014 2012-2016 

Subjek 

Penelitian 

Bank 

Pemerintah 

Bank 

Pembanguna

n Daerah di 

Indonesia 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional 

Devisa 

Bank Devisa 

Go Public 

Bank 

Pemerintah 

Teknik 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Jenis 

Data 
Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 

Metode 

Pengump

ulan Data 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Teknik 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Sumber: Gagas Tri Suryawan (2016), Fitria (2016), Dandy Macelano (2015) Rommy R.R 

dan  Herizon (Journal of Busines and Banking (Volume 5 Number 1 May-October 2015)). 
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2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini menjelaskan teori dari beberapa sumber yang 

digunakan untuk mendukung penjelasan dan pembahasan yang akan dilakukan 

dan yang akan diteliti. 

2.2.1 Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan 

yang disajikan secara periodik karena menggambarkan kinerja bank dalam suatu 

periode (Kasmir, 2012:310). Sehingga dapat disimpulkan kinerja keuangan bank 

yaitu gambaran kinerja keuangan yang mengenai kondisi dari setiap keuntungan 

yang dicapai oleh bank yang dapat ditunjau dari rasio likuiditas, kualitas aset, 

sensitivitas terhadap pasar, efisiensi dan profitabilitas.  

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sangat penting 

bagi masyarakat dalam kelangsungan hidup rakyat. Kegiatan utama dalam bank 

adalah menghimpun dana dari masyarkat dalam bentuk simpanan atau tabungan 

dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit dan 

memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2012:12). 

Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikan kembali untuk 

memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran (Veithzal Rivai, dkk, 2013:01). 

A. Likuiditas Bank 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap 
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saat (Veithzal Rivai, dkk, 2013:145). Untuk mengukur tingkat likuditas suatu 

bank dapat digunakan rasio keuangan sebagai berikut: 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur perbandingan 

jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya (Veithzal Rivai, dkk, 2013:484). 

Rumus LDR yang digunakan adalah: 

LDR =  
Jumlah Kredit Yang Diberikan

Total Dana Pihak Ketiga
x 100%...........................................................(1) 

Keterangan: 

a. Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit 

pada bank lain 

b. Total dana pihak ketiga terdiri dari deposito, tabungan dan giro dan tidak 

termasuk antar bank 

2. Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy Ratio (IPR) adalah kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat 

berharga yang dimilikinya (Kasmir, 2012:316) 

Rumus IPR yang digunakan adalah: 

IPR =  
Surat −Surat  Berharga

Total  Dana  Pihak  Ketiga
 x 100%..........................................................(2) 

Keterangan: 
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a. Surat-surat berharga adalah surat berharga yang dimiliki oleh bank 

b. Total dana pihak ketiga terdiri dari deposito, tabungan dan giro dan tidak 

termasuk antar bank 

3. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio (LAR) adalah untuk mengukur tingkat likuiditas bank 

yang menunjukan kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki bank (Veithzal Rivai, dkk, 2013:484). 

Rumus LAR yang digunakan adalah: 

LAR =  
Jumlah Kredit Yang Diberikan

Total Aset
 x 100%...........................................................(3) 

Keterangan : 

a. Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kredit 

pada bank lain 

b. Total aset dari hasil penjumlahan asel lancar dan aset tetap 

4. Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio (CR) adalah unutk mengukur kemampuan bank dalam 

membayar kembali simpanan nasabah atau deposan pada saat ditarik dengan 

menggunakan alat likuid yang dimilikinya (Veithzal Rivai, dkk, 2013:483). 

Rumus yang digunakan CR: 

CR =  
Aktiva Likuid

Pasiva Likuid
x 100%....................................................................................(4) 

Keterangan : 

a. Aktiva likuid diperoleh dari penjumlahan neraca dari sisi aktiva adalah kas, 

giro BI dan giro pada Bank Lain 
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b. Pasiva likuid komponen dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, deposito 

dan sertifikat deposito 

5. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio (QR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan dalam 

memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan 

dan deposito) dengan harga yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank 

(Kasmir, 2012:315) 

Rumus QR yang digunakan adalah: 

QR =  
Cash Asset

Total Deposito
 x 100%..................................................................................(5) 

Keterangan : 

a. Cash asset termasuk kas, giro pada BI, giro pada bank lain, aktiva likuid 

dalam valuta asing 

b. Total deposito termasuk giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito 

Dalam mengukur rasio likuditas variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah variabel Loan to Deposit Ratio (LDR), Investing Policy Ratio 

(IPR) dan Loan to Asset Ratio (LAR) 

B. Kualitas Aktiva Bank 

Kualitas aktiva adalah rasio untuk mengukur kemampuan aktiva 

produktif yang dimiliki bank (Kasmir, 2012:310). Rumus kualitas aktiva yang 

digunakan adalah: 

1. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) 

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva yang 

dimiliki oleh bank karena terjadi gangguan maka debitur akan kesulitan 
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membayar bunga dan hutang pokok dengan cashlow, baik yang sudah maupun 

yang potensi tidak memberikan penghasilan menimbulkan kerugian yang 

besarnya sudah ditetapkan (Veithzal Rivai,2013:474). 

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar  

b. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar 

d. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan 

e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet 

Rumus APYD yang digunakan adalah:  

APYD =  
Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan

Total Aktiva Produktif
x 100%.............................................(6) 

Keterangan : 

Aktiva produktif yang diklasifikasikan yaitu aktiva produktif yang 

digolongkan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. 

2. Non Perfoming Loan (NPL) 

Non Perfoming Loan (NPL) adalah perbandingan antara kredit bermasalah 

dengan total kredit, semakin tinggi NPL akan semakin buruk pula kredit yang 

diberikan (SEBI No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011). 

Rumus yang digunakan adalah: 

NPL =

 
Total Kredit Bermasalah

Total Kredit
x 100%....................................................................(7) 

Keterangan : 
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a. Total kredit bermasalah adalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan 

dan macet 

b. Total kredit adalah total kredit kepada pihak ketiga untuk pihak terkait 

maupun tidak terkait  

3. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) adalah rasio yang mengukur seberapa 

besar aktiva produktif yang bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, 

dan macet. Aset produktif terdiri dari seluruh jumlah aset produktif, yaitu lancar, 

dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (SEBI 

No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011). 

Rumus APB yang digunakan adalah: 

APB =  
Aktiva Produktif Bermasalah

Total Aktiva Produktif
x 100%.............................................................(8) 

Keterangan: 

a. Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kategori 

kurang lancar, diragukan, dan macet yang terdapat dala kualitas aktiva 

produktif   

b. Aktiva produktif terdiri dari jumlah seluruh aktiva produktif pihak terkait 

maupun tidak terkait yang terdiri dari lancar, dalam pengawasan khusus, 

kurang lancar, diragukan, dan macet yang terdapat dalam kualitas aktiva 

Dalam mengukur rasio kualitas aktiva, variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah variabel Non Performing Loan (NPL) Dan Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB). 

C. Sensitivitas terhadap Pasar 
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Sensitivitas terhadap pasar adalah penilaian terhadap kemampuan 

modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko 

pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar (Veithzal Rivai, dkk, 2013:485). 

Rumus sensitivitas pasar yang digunakan adalah: 

1.  Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk (IRR) atau risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang 

timbul akibat beubahnya tingkat bunga. 

Rumus yang digunakan adalah : 

IRR =  
Interest Rate Sensitifity Asset (IRSA)

Interest Rate Sensitifity Liability (IRSL)
x 100%..............................................(9) 

Keterangan: 

a. IRSA berupa giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, penempatan 

pada bank indonesia, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan 

b. IRSL berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, surat berharga 

yang diterbitkan, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah penjumlahan dari nilai absolut dari nilai 

selisih aktiva dan pasiva dalam neraca, untuk setiap valuta asing ditambahkan 

dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing 

dinyatakan dalam rupiah (Veithzal Rivai, dkk, 2013:27) 

Rumus yang digunakan adalah: 

PDN =  
(Aktiva Valas – Pasiva Valas) + Selisih Off Balance Sheet

Modal
x 100%.....................(10) 

Keterangan : 
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a. Aktiva valas tagihan yang terkait dengan nilai tukar  

b. Pasiva valas kewajiban yang terkait dengan nilai tukar 

c. Off balance sheet tagihan dan kewajiban komitmen dan kontijensi 

d. Modal terkait dengan modal sendiri, agio (disagio), modal sumbangan, dana 

setoran modal, selisih penjabaran laporan keuangan, dan selisih penilaian 

kembali aktiva. 

Dalam mengukur rasio sensitivitas terhadap pasar, variabel yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah variabel Interest Rate Risk (IRR) dan Posisi 

Devisa Netto (PDN). 

D. Efisiensi Bank 

Efisiensi bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

menciptkan atau meningkatkan labanya dalam penilaian yang didasarkan pada 

rentabilitas pada suatu bank (Kasmir, 2013:301). Rumus yang digunakan untuk 

efisiensi adalah: 

1. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan 

rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional 

dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya (Veithzal Rivai, dkk, 2013:482) 

Rumus yang digunakan adalah: 

BOPO =  
Total Biaya Operasional

Total  Pendapatan  Operasional
x 100%......................................................(11) 

Keterangan: 

a. Biaya operasional penjumlahan dari beban bunga dan beban operasional 
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b. Pendapatan operasional penjumlahan dari beban bunga dan pendapatan 

operasional 

2. Fee Based Income Ratio (FBIR)  

Fee Based Income Ratio (FBIR) merupakan rasio untuk mengukur 

pendapatan operasional diluar bunga, semakin tinggi rasio FBIR semakin tinggi 

pula pendapatan operasional diluar bunga (Veithzal Rivai, dkk, 2013:482).  

Rumus yang digunakan adalah 

FBIR =  
Pendapatan Operasional Lainnya

Total Pendapatan Operasional
x 100%.....................................................(12) 

Keterangan : 

a. Pendapatan operasional yang terdiri dari pendapatan operasional lain yang 

terdapat di laporan laba rugi 

b. Total pendapatan operasional terdiri dari pendapatan operasional lainnya, 

pendapatan bunga, pendapatan penghapusan aktiva produktif, dan 

pendapatan kerugian komitmen dan kontijensi  

3. Asset Utilization Ratio (AUR) 

Rasio ini digunakan untuk menunjukan kemampuan total asset dalam 

menghasilkan pendapatan operasionalnya. AUR merupakan perbandingan antara 

pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional dan total asset 

(Kasmir, 2012:332). 

AUR =  
Pendapatan Operasional + Pendapatan Non Operasional

Total Asset
x 100%.......................(13) 

Keterangan : 

a. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan diluar 

bunga, misalnya biaya transfer 



27 

 

 

b. Pendapatan non operasional terdiri dari pendapatan yang diperoleh bank 

diluar aktivitas operasi bank 

Dalam mengukur rasio efisiensi, variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah variabel Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 

E. Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan kemampuan bank dalam mencari sumber dana 

untuk membiayai kegiatannya (Kasmir,2012:322).  

Rumus yang digunakan adalah: 

1. Fixed Asset Capital Ratio (FACR) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki oleh bank yang 

bersangkutan terhadap modal tersebut (Kasmir, 2012:322) 

FACR =  
Aktiva Tetap Dan Inventaris

Modal
 x 100%.........................................................(14) 

Keterangan : 

a. Aktiva tetap dan inventaris  

b. Modal terdiri dari modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan dan 

setoran modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, selisih transaksi 

perubahan ekuitas untuk perusahaan. 

2. Primary Ratio (PR) 

PR merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki 

sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk 

dapat ditutupi oleh capital equity (Kasmir,2012:322). 
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PR =  
Modal

Total  Aset
 x 100%......................................................................................(15) 

Keterangan : 

a. Modal terdiri dari modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan dan 

setoran modal, selisih penilaian kembali aktiva tetap, selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak perusahaan. 

b. Total aset terdiri dari rata-rata volume usaha atau aktiva selama dua belas 

bulan terakhir 

Dalam mengukur rasio solvabilitas, variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah variabel Fixed Asset Capital Ratio (FACR). 

F. Profitabilitas Bank 

Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi usaha 

dan profitabilitas yang telah dicapai oleh bank selain itu juga dapat dijadikan 

untuk mengukur kesehatan keuangan bank dan sangat penting diamati meningkat 

keuntungan yang memadai yang telah diperoleh untuk mempertahankan sumber 

modal bank (Kasmir, 2012:327). 

Rumus yang digunakan adalah: 

1. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memperoleh suatu keuntungan yang dipengaruhi oleh 

jumlah modal bank dengan mengandalkan laba setelah pajak (Kasmir, 2012:328).  

Rumus yang digunakan adalah: 

ROE =  
Laba Sebelum Pajak

Rata −Rata  Ekuitas
 x 100%......................................................................(16) 

Keterangan : 
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a. Laba setelah pajak adalah laba setelah pajak yang disetahunkan 

b. Modal sendiri adalah periode yang sebelumnya ditambah total modal inti 

periode sekarang dibagi dua 

2. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen baik dalam memperoleh keuntungan dari pengelolahan 

asset. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh bank (Kasmir, 2012:329). 

Rumus yang digunakan adalah : 

ROA =  
Laba Sebelum  Pajak

Total  Aktiva
x 100% ....................................................................(17) 

Keterangan : 

a. Laba sebelum pajak adalah laba yang dihitung laba bersih dari kegiatan 

operasional bank sejumlah pajak yang duabelas terakhir 

b. Total aktiva adalah rata-rata volume usaha atau aktiva yang selama duabelas 

terakhir 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya (Kasmir, 

2012:328).  

Rumus yang digunakan adalah: 

NPM =  
Laba Bersih

Pendapatan  Operasional
x 100%................................................................(18) 

Keterangan : 

a. Laba bersih adalah kelebihan total pendapatan dibandingkan total beban 
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b. Pendapatan operasional adalah pendapatan dari hasil langsung dari kegiatan 

usaha bank yang benar-benar telah diterima yang terdiri dari hasil bunga, 

provisi dan komisi, pendapatan valas dan penapatan lain 

4. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih (Kasmir, 2012 :330).  

Rumus yang digunakan adalah: 

NIM =  
Pendapatan Bunga Bersih

Rata −Rata  Aktiva  Produktif
x 100%............................................................(19) 

Keterangan : 

Yang termasuk aktiva produktif adalah penempatan pada bank lain, 

surat-surat berharga pada pihak lain, surat-surat berharga pada pihak ketiga, kredit 

kepada pihak ketiga, penyertaan pada pihak ketiga, komitmen dan kontijensi pada 

pihak ketiga dan tagihan lain pada pihak ketiga. 

Dalam mengukur rasio profitabilitas variabel yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah variabel Return On Asset (ROA). 

 

2.2.2  Pengaruh Antar Variabel  

Pada sub bab ini akan menjelaskan tentang pengaruh antara masing-

masing dari variabel pengaruh LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 

FBIR dan FACR terhadap variabel terikat yaitu ROA.  

1. Pengaruh LDR terhadap ROA 

LDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, karena jika LDR 

mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan 



31 

 

 

dengan presentase yang lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan 

total dana pihak ketiga. Maka terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar 

dari peningkatan biaya bunga sehingga laba bank mengalami peningkatan dan 

ROA bank juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu Fitria (2016) bahwa LDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. 

2. Pengaruh IPR terhadap ROA 

IPR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, karena jika IPR 

mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan jumlah surat-surat berharga 

dengan presentase lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total 

dana pihak ketiga. Maka terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar dari 

peningkatan biaya bung sehingga laba bank mengalami peningkatan dan ROA 

bank juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu Fitria (2016) bahwa IPR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. 

3. Pengaruh LAR terhadap ROA 

LAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, jika LAR meningkat 

maka terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan dengan presentase yang 

lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total asset. Maka terjadi 

peningkatan pendapatan yang lebih besar dari peningkatan aktiva tetap dan aktiva 

lancar dari ROA bank juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu Rommy Rifky Romadlon dan Herizon (2015) bahwa LAR 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. 
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4. Pengaruh NPL terhadap ROA 

NPL memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, jika NPL meningkat 

maka terjadi peningkatan total kredit yang bermasalah dengan presentase yang 

lebih besar dari peningkatan total kredit, maka terjadi peningkatan biaya 

pencadangan yang lebih besar dari peningkatan total kredit, hal ini menyebabkan 

laba bank mengalami penurunan sehingga ROA bank juga mengalami penurunan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Dandy Macelano (2015) bahwa 

NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

5. Pengaruh APB terhadap ROA 

APB memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, jika APB meningkat 

maka terjadi peningkatan total aktiva produktif bermasalah dengan presentase 

lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total aktiva produktif, 

maka terjadi peningkatan biaya pencadangan yang lebih besar dari pendapatan 

bunga hal ini menyebabkan laba bank mengalami penurunan sehingga ROA bank 

juga mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Fitria 

(2016) bahwa APB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

6. Pengaruh IRR terhadap ROA 

IRR memiliki pengaruh negatif atau positif terhadap ROA, jika IRR 

meningkat maka terjadi peningkatan IRSA dengan presentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan IRSL, sehingga tingkat suku bunga cenderung 

meningkat maka akan terjadi kenaikan biaya bunga, hal ini menyebabkan laba 

bank meningkat dan ROA bank juga meningkat. Jadi IRR berpengaruh positif 

terhadap ROA. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga yang lebih besar 
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dibandingkan dengan penurunan biaya bunga sehingga laba bank mengalami 

penurunan dan ROA bank juga menurun, sehingga IRR berpengaruh negatif 

terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Fitria (2016) 

bahwa IRR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sebaliknya jika 

hasil penelitian terdahulu Gagas Tri Suryawan (2016) bahwa IRR memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap ROA 

7. Pengaruh PDN terhadap ROA 

PDN memiliki pengaruh negatif atau positif terhadap ROA, jika PDN 

meningkat maka terjadi peningkatan aktiva valas dengan presentase yang lebih 

besar dibandingkan dengan presentase pasiva valas, jika nilai tukar cenderung 

meningkat maka akan terjadi peningkatan pendapatan valas lebih besar dari pada 

biaya valas, hal ini menyebabkan laba bank meningkat dan ROA bank juga 

meningkat, jadi PDN berpengaruh positif terhadap ROA. Sebaliknya, jika nilai 

tukar cenderung menurun maka akan terjadi penurunan pendapatan valas lebih 

besar dari pada penurunan biaya valas, hal ini menyebabkan laba bank menurun 

dan ROA bank juga menurun, jadi PDN berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Rommy Rifky Romadloni dan 

Herizon (2015) bahwa PDN memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

8. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, jika BOPO 

meningkat maka peningkatan biaya operasional bank dengan presentase yang 

lebih besar dibandingkan presentase peningkatan pendapatan operasional hal ini 

menyebabkan laba bank mengalami penurunan sehingga ROA bank juga 
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mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Fitria 

(2016), Gagas Tri Suryawan (2016), Rommy Rifky Romadloni dan Herizon 

(2015) bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. 

9. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

FBIR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, jika FBIR mengalami 

peningkatan maka biaya pendapatan operasional diluar pendapatan bunga dengan 

presentase lebih besar dibanding dengan presentase peningkatan total pendapatan 

operasional bank hal ini laba bank mengalami peningkatan sehingga ROA bank 

juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

Dandy Macelano (2015) dan Rommy Rifky Romadlon dan Herizon (2015) bahwa 

FBIR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. 

10. Pengaruh FACR terhadap ROA 

FACR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, jika FACR 

mengalami peningkatan aktiva tetap dan inventaris dengan presentase lebih besar 

dengan presentase modal hal ini laba bank mengalami peningkatan sehingga ROA 

bank juga mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu Fitria (2016) bahwa FACR memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat 

diajukan pada penelitian ini adalah: 

1. LDR, IPR, LAR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR dan FACR secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pemerintah. 

2. LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

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

pada Bank Pemerintah. 

4. LAR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

KINERJA KEUANGAN BANK 

RASIO 

LIKUIDITAS 

RASIO 

KUALITAS 

 ASET 

RASIO 

SENSITIVITAS 

PASAR 

 

RASIO 

EFISIENSI 

LDR

 

 

\ 

NPL LAR APB IRR 

(+) (+) (+) (-) (-) 

R E T U R N  O N  A S S E T  ( R O A )  

(-) (+/-) 

BANK 

PEMERINTAH 

PDN BOPO FBIR 

(+) (+/-) 

IPR 

RASIO 

SOLVABILITAS 

FACR 

(-) 



36 

 

 

5. NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

6. APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

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

Bank Pemerintah. 

8. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pemerintah. 

9. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

10. FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

11. FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pemerintah. 

 


