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Thisreseachaims to determineLDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR and FACR simultaneously havea significant positive effecton 

ROEinthe NationalPrivate Commercial Banks Devisa 

The sample used in this study is a Bank Maybank Indonesia, Bank 

Permata and the last Bank PAN Indonesia. The data usedissecondary data and 

sample collection technique purposive sampling and multiple linear regression 

analysis using the F test and t test. Using the study period from 2012 to the first 

quarter 2016fourth quarter. 

The Results from this study is that the LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR and FACR have a significant positive impacton the National 

Private Banks Devisa, variables that have asignificant negative effect is BOPO 

and FACR the national private commercial bank devisa. Variables that have not 

asignificant negative impacti variable LDR, APB and FACR and the variable 

have not significant positive effect IPR, NPL and IRR. Variables that have 

asignificant positive effect is PDN the national private commercial bank devisa 

 

Keywords: National Private Commercial Bank Devisa, Liquidity, Asset Quality, 

Sensitivity, EfficiencyAndSolvencyTowardROE 

PENDAHULUAN 

Menurut UU No.10 

Tahun 1998 tentang perbankan di 

Indonesia Bank adalah suatu 

lembaga keuangan yang menjadi 

perantara penyaluran dana dalam 

bentuk kredit, atau menjadi perantara 

antara pihak yang kelebihan banyak 

dana (surplus) dengan pihak yang 

kekurangan dana (defisit).Bank juga 

merupakan salah satu sektor 

terpenting didalam suatu negara 

terutama di Indonesia ini yang mana 

pembangunannya harus ditingkatkan 

karena peran bank itu sendiri sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan 

perekonomian. Peran lembaga 

keuangan ini tentu sangat dibutuhkan 

oleh pemerintah maupun masyarakat 

luas dalam menjalankan semua 

aktivitas dibidang keuangan. Pada 

dasarnya tujuan bank hanya satu 

yaitu untuk memperoleh profit 

sebanyak-banyaknya. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk 
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mengukur profit adalah 

menggunakan Return On Equity 

(ROE).ROE adalah rasio 

profitabilitas yang membandingkan 

antar laba bersih (net profit) suatu 

perusahaan dengan aset bersihnya 

(ekuitas atau modal).   

 Rasio ini mengukur berapa 

banyak keuntungan yang dihasilkan 

oleh perusahaan dibandingkan 

dengan modal yang disetor oleh 

pemegang saham. ROE yang dimiliki 

suatu bank seharusnya mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun, 

Namun hal ini tidak terjadi pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

1. 

profitabilitas yang membandingkan 

antar laba bersih (net profit) suatu  

 
Tabel 1.1 

POSISI ROE BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA 
PADA PERIODE TAHUN 2012-2016 

(Dalam Persen)
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rata-rata tren sebesar -3.22 dari 

periode 2012 sampai dengan 2016. 

Bank yang mengalami penurunan 

ROE adalah Bank Antardaerah, Bank 

Artha Graha Internasional, Bank 

Bukopin, Bank Bumi Artha, Bank 

Capital Indonesia, Bank Central 

Asia, Bank Cimb Niaga, Bank 

Danamon Indonesia, Bank HCBC 

Indonesia, Bank Himpunan Saudara 

1906, Bank Index Selindo, Bank 

Jtrust Indonesia, Maybank Indonesia, 

Bank Mega, Bank Mestika Dharma, 

Bank ResonaPerdania, Bank Agris, 

Bank Nusantara Parahyangan, Bank 

OCBC NISP, Bank of India 

Indonesia, Bank Permata, Bank 

Permata, Bank QNB Indonesia, SBI 

Indonesia, Bank Shinhan Indonesia, 

Bank BankSinarmas, Common 

Wealth Bank, UOB Indonesia, China 

Construction Bank Indonesia, BRI 

Agroniaga, PAN Indonesia, Bank 

Muamalat Indonesia, Maybank 

Syariah Indonesia, Bank Mandiri 

Syariah dan Bank Mega Syariah 

Indonesia. 

Kenyataan ini 

menunjukkan masih terdapat 

masalah dalam profitabilitas 

khususnya ROE Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mencari 

tahu variabel-variabel apa yang 

menjadi penyebab turunnya ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. Hal inilah yang 

melatarbelakangi dilakukannya 

penelitian yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan suatu bank. 

Tinggi rendahnya ROE yang dimiliki 

bank sangat tergantung pada 

kebijakan atau strategi manajemen 

bank. Tinggi rendahnya Berdasarkan 

tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa 

ROE pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa mengalami 

penurunan dilihat secara rinci masih 

ada beberapa bank yang mengalami 

penurunan dengan rata-rata tren 

sebesar -3.22 dari periode 2012 

sampai dengan 2016. Bank yang 

mengalami penurunan ROE adalah 

Bank Antardaerah, Bank Artha 

Graha Internasional, Bank Bukopin, 

Bank Bumi Artha, Bank Capital 

Indonesia, Bank Central Asia, Bank 

Cimb Niaga, Bank Danamon 

Indonesia, Bank HCBC Indonesia, 

Bank Himpunan Saudara 1906, Bank 

Index Selindo, Bank Jtrust Indonesia, 

Maybank Indonesia, Bank Mega, 

Bank Mestika Dharma, Bank 

ResonaPerdania, Bank Agris, Bank 

Nusantara Parahyangan, Bank 

OCBC NISP, Bank of India 

Indonesia, Bank Permata, Bank 

Permata, Bank QNB Indonesia, SBI 

Indonesia, Bank Shinhan Indonesia, 

Bank BankSinarmas, Common 

Wealth Bank, UOB Indonesia, China 

Construction Bank Indonesia, BRI 

Agroniaga, PAN Indonesia, Bank 

Muamalat Indonesia, Maybank 

Syariah Indonesia, Bank Mandiri 

Syariah dan Bank Mega Syariah 

Indonesia. 

ROE suatu bank dapat 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan 

bank yang meliputi aspek Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitivitas, 

Efisiensi dan Solvabilitas.   

Likuiditas merupakan suatu 

kemampuan bank dalam memenuhi  

kewajiban jangka pendeknya atau 

hutang yang segera harus dibayar 

dengan harta lancarnya (Kasmir, 

2012:315).
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Bank dapat membayar kembali 

pencairan danadeposannya pada saat 

ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang diajukan 

untuk mengukur likuiditas ini 

terdapat beberapa rasio diantaranya 

Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

Investing Policy Ratio (IPR). 

LDR memberikan 

pengaruh positif terhadap ROE. Hal 

ini dapat terjadi apabila LDR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan total kredit dengan 

presentase lebih besar dari pada 

presentase peningkatan total dana 

pihak ketiga. Akibat terjadinya 

kenaikan pendapatan bunga lebih 

besar dari pada kenaikan biaya 

bunga, sehingga laba meningkat dan 

ROE juga akan meningkat. Dengan 

demikian LDR berpengaruh positif 

terhadap ROE. 

IPR memberikan pengaruh 

positif terhadap ROE. Hal ini dapat 

terjadi apabila presentase 

peningkatan pada surat-surat 

berharga yang dimiliki bank lebih 

tinggi dari pada presentase 

peningkatan dana pihak ketiga. Hal 

ini menyebabkan adanya 

peningkatan pada pendapatan bank 

lebih besar dari pada peningkatan 

biaya yang dialami oleh bank, 

sehingga pendapatan bank juga ikut 

meningkat, laba bank meningkat dan 

ROE juga meningkat. IPR memiliki 

pengaruh meningkat, laba meningkat 

dan ROE juga meningkat. Hal ini 

dapat terjadi apabila prosentase 

peningkatan total kredit yang 

diberikan lebih besar dari pada 

prosentase peningkatan total aktiva 

yang dimiliki oleh bank. Akibatnya 

pendapatan bank akan mengalami 

peningkatan sehingga akan 

mempengaruhi peningkatan pada 

laba bank dan ROE juga meningkat. 

Kualitas Aktiva Bank 

adalah kualitas aktiva produktif, 

yang  

merupakan penanaman atau 

penempatan dana yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan penghasilan 

langsung yang digunakan untuk 

membiayai seluruh biaya operasional 

bank. Kualitas Aktiva suatu bank 

dapat diukur dengan beberapa rasio 

diantaranya Aktiva Produktif 

Bermasalah(APB) dan Non 

Performing Loan (NPL). 

APB memberikan 

pengaruh negatif terhadap ROE. Hal 

ini dapat terjadi karena apabila APB 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan aktiva produktif 

bermasalah dengan persentase lebih 

besar dibanding persentase 

peningkatan total aktiva produktif. 

Akibatnya terjadi peningkatan biaya 

pencadangan lebih besar dibanding 

peningkatan pendapatan. Sehingga 

laba menurun dan ROE juga 

menurun. 

NPL memberikan 

pengaruh negatif terhadap ROE. Hal 

ini dapat terjadi karena apabila NPL 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan kredit bermasalah 

dengan persentase lebih besar 

dibanding persentase peningkatan 

total kredit. Akibatnya terjadi 

peningkatan biaya pencadangan lebih 

besar dibanding peningkatan 

pendapatan. Sehingga laba turun dan 

ROE juga akan menurun. 

Sensitivitas adalah 

kemampuan bank dalam menghadapi 

keadaan pasar (nilai tukar) yang 

sangat berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas suatu bank (Kasmir, 
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2012:231). Sensitivitas suatu bank 

dapat diukur dengan rasio keuangan 

antara lain Interest Rate Risk (IRR) 

dan Posisi Devisa Netto (PDN). 

IRR memberikan 

pengaruh positif atau negatif 

terhadap ROE. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila IRR meningkat berarti 

telah terjadi peningkatan Interest 

Rate Sensitive Asset (IRSA) dengan 

presentase lebih besar dari presentase 

peningkatan Interest Rate Sensitivity 

Liabilities (IRSL). Apabila saat itu 

tingkat suku bunga naik maka terjadi 

kenaikan pendapatan bunga lebih 

besar dibanding dengan kenaikan 

biaya bunga, sehingga menyebabkan 

laba semakin tinggi dan ROE juga 

akan mengalami kenaikan. 

Sebaliknya apabila saat itu suku 

bunga menurun maka terjadi 

penurunan pendapatan bunga lebih 

besar dari pendapatan biaya bunga, 

sehingga laba menurun dan ROE 

juga menurun. 

PDN memberikan 

pengaruh positif atau negatif 

terhadap ROE. Hal ini dapat terjadi 

apabila PDN meningkat berarti telah 

terjadi peningkatan aktiva valas 

dengan persentase lebih besar 

dibanding persentase peningkatan 

pasiva valas pada saat peningkatan 

tren nilai tukar. Akibatnya terjadi 

peningkatan pendapatan valas lebih 

besar dibanding biaya valas. 

Sehingga laba meningkat dan ROE 

juga meningkat. Sebaliknya apabila 

tren nilai tukar cenderung menurun 

akibatnya terjadi penurunan 

pendapatan valas lebih besar 

dibanding penurunan biaya valas. 

Sehingga laba menurun dan ROE 

menurun. 

Efisiensi bank 

merupakan tingkat kinerja 

manajemen bank dalam 

menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat guna dan 

hasil guna (Martono, 2013:87). 

Efisiensi suatu bank dapat diukur 

dengan rasio keuangan antara lain 

Biaya Operasional/ Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Fee Based 

Income Ratio (FBIR). 

BOPO mempunyai 

pengaruh pengaruh negatif terhadap 

ROE. BOPO yang menurun 

menunjukkan semakin tinggi 

efisiensi yang dicapai perusahaan, 

yang artinya hal ini berarti semakin 

efisien aktiva pada bank dalam 

menghasilkan keuntungan. 

Peningkatan biaya operasional bank 

yang tidak diikuti dengan 

peningkatan pendapatan operasional 

maka akan mengakibatkan 

berkurangnya suatu laba bersih 

sehingga akan mengakibatkan 

penurunan laba atau profitabilitas. 

Dengan tingginya yang dikeluarkan 

dalam menghasilkan keuntungan 

yang akan dicapai oleh perusahaan, 

maka akan mengakibatkan 

rendahnya efisiensi operasinal bank 

dan akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas yang akan menurun. 

Jika penurunan biaya operasional 

bank dan diikuti dengan kenaikan 

pendapatan operasional maka juga 

akan mempengaruhi kenaikan 

profitabilitas.  

FBIR memberikan 

pengaruh positif terhadap ROE. Hal 

ini terjadi karena apabila FBIR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan pendapatan operasional 

diluar pendapatan bunga dengan 

persentase lebih besar dibanding 

persentase peningkatan pendapatan 

operasional. Akibatnya terjadi 

peningkatan pendapatan lebih besar 
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dibanding peningkatan biaya. 

Sehingga laba bank meningkat dan 

ROE juga meningkat. 

Solvabilitas bank adalah 

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). 

Untuk mengukur tingkat solvabilitas 

bank dapat diukur dengan rasio 

keuangan antara lain Primary Ratio 

(PR), Fix Asset Capital 

Ratio(FACR). 

PR memberikan 

pengaruh positif terhadap ROE. Hal 

ini dapat terjadi karena apabila PR 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan modal sendiri dengan 

presentase total aktiva, sehingga laba 

meningkat dan ROE juga meningkat. 

PR berpengaruh positif terhadap 

ROE. 

FACR memberikan 

pengaruh negatif terhadap ROE. 

Karena bila ada peningkatan pada 

FACR maka modal inti yang 

dialokasikan ke aktiva tetap juga 

akan meningkat. Sedangkan modal 

inti yang dialokasikan ke aktiva 

produktif akan menurun sehingga 

dana yang tersedia ikut berkurang 

dan ROE juga akan mengalami 

penurunan. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Kinerja Keuangan Bank 

Penilaian terhadap kinerja keuangan 

tertentu dapat dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan 

keuangannya. Penilaian kinerja 

keuangan bank merupakan data yang 

diambil dari laporan keuangan yang 

disajikan atau dipublikasikan oleh 

bank yang terdapat pada laporan 

keuangan Indonesia maupun 

dilaporan keuangan bank tersebut 

(MudrajadKuncoro dan Suhardjono, 

2011:496). Dari laporan ini akan 

terlihat kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kekuatan 

dan kelemahan bank dan kinerja 

manajemen bank dalam satu periode. 

Yang berkaitan dengan Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitivitas, 

Efisiensi dan Solvabilitas. 

 

1. Profitabilitas Bank 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu 

periode tertentu. Profitabilitas juga 

digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas 

yang telah dicapai oleh bank yang 

bersangkutan. Dalam mengukur 

tingkat profitabilitas dapat 

menggunakan rasio antara lain: 

Return On Equity (ROE), Return On 

Asset (ROA), Net Interest Margin 

(NIM) yang menggunakan rumus 

dari (VeithzalRivai, dkk, 2013: 480-

481) 

a.   Return On Equity (ROE) 

Return On 

Equitymerupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola modal yang 

tersedia untuk mendapat income atau 

pendapatan. Semakin tinggi return 

semakin baik karena devidend yang 

dibagikan atau ditanamkan kembali 

sebagai retained earning juga akan 

semakin besar. Rasio ini penting bagi 

para pemegang saham karena rasio 

ini dapat menggambarkan seberapa 

besar bank telah mampu 

menghasilkan keuntungan dari 

jumlah dana yang telah 
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diinvestasikan. ROE memberikan 

gambaran profitabilitas perusahaan 

terhadap jumlah ekuitasnya. Semakin 

besar ROE maka semakin efektif 

sebuah perusahaan. Namun ROE 

memiliki kelemahan karena tidak 

menggunakan jumlah hutang dalam 

perhitungannya. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur ROE 

adalah sebagai berikut:  

ROE
Laba setelah pajak

Rata−rata Modal Int𝑖
x 100%.....(1) 

 

2. Likuiditas Bank 

Rasio Likuiditas adalah rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek 

pada saat ditagih atau dengan kata 

lain dapat membayar kembali 

pencairan danadeposannya pada saat 

ditagih serta dapat mencukupi 

permintaan kredit yang telah 

diajukan. Semakin besar rasio 

likuditas ini menunjukkan bank 

semakin likuid.untuk melakukan 

pengukuran rasio ini, memiliki 

beberapa jenis rasio yang masing-

masing memiliki maksud dan tujuan 

tersendiri.Dalam mengukur likuiditas 

dapat menggunakan rasio antara lain: 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

menggunakan rumus dari 

(VeithzalRivai, 2013: 153) dan 

Investing Policy Ratio (IPR) 

menggunakan rumus dari (Kasmir, 

2013:316). 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio 

adalah rasio yang mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana pihak 

ketiga yang diterima oleh bank, yang 

menggambarkan kemampuan bank 

dalam membayar kembali penarikan 

dana oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. 

Adapun pengertian lainnya LDR 

yang tinggi merupakan satu tanda 

peringatan kepada mereka, agar lebih 

berhati-hati dalam 

mempertimbangkan pemberian 

kredit. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur LDR adalah sebagai 

berikut : 

𝐋DR 
Total kredit yang diberikan

Total Dana Pihak Ketiga
x100% 

……… (4) 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy 

Ratioadalah kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi 

surat-surat berharga yang 

dimilikinya. IPR ini merupakan suatu 

kebijakan yang diambil oleh bank 

untuk meningkatkan pendapatan 

melalui surat-surat berharga yang 

dimiliki dan terdiri dari sertifikat BI 

dan surat-surat berharga lainnya. 

Untuk mengukur rasio ini rumus 

yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

𝐈PR =
Surat−surat berharga

Total Dana Pihak ketiga
x100% 

…..(5)  

3. Kualitas Aktiva 

Kualitas Aktiva merupakan aset 

untuk memastikan suatu asset yang 

dimiliki bank dan nilai riil dari aset 

tersebut. Kualitas aktiva suatu bank 

ditentukan oleh kemungkinan 

menguaknya kembali kolektibilitas 

aktiva tersebut. Semakin kecil 

kemungkinan menguangkan kembali 

aktiva akan semakin rendah kualitas 

aktiva yang bersangkutan. Dengan 

sendirinya, demi menjaga 

keselamatan uang yang dititipkan 

para nasabah, bank harus memiliki 

cadangan dana yang cukup untuk 

menutupi aktiva yang kualitasnya 

rendah. Dalam mengukur kualitas 

aktiva dapat menggunakan rasio 
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antara lain: Non Performing Loan 

(NPL) menggunakan rumus dari PBI 

Nomor 17/11/PBI/2015 dan Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB) 

menggunakan rumus dari (Taswan, 

2011:164). Non Performing Loans 

(NPL). 

 

a. Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB) 

Rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar 

aktiva produktif bermasalah dengan 

kualitas aktiva kurang lancar, 

diragukan dan macet dari 

keseluruhan aktiva produktif yang 

dimiliki Bank (Taswan, 

2011:164).Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

APB 
Aktiva Produktif Bermasalah

Total Aktiva Produktif
x100% 

…(6) 

 
b. Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan 

adalahrasioantarajumlah Total 

Kreditdengankualitaskurang lancar, 

diragukandanmacet, terhadap Total 

Kredit. Bank Indonesia 

melaluiPeraturanBankIndonesia 

(PBI) 

menetapkanbahwarasiokreditbermasa

lah (NPL) adalahsebesar 5%. 

Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung NPL adalah sebagai 

berikut: 

NPL =
Kredit Bermasalah 

Total Kredit 
X 100%  

……………………………..........(7) 
 

4. Sensitivitas  

Sensitivitas merupakan penilaian 

terhadap kemampuan modal bank 

untuk mengcover akibat yang 

ditimbulkan oleh perubahan risiko 

pasar dan kecukupan manajemen 

resiko pasar (VeithzalRivai, 

2013:489). Dalam mengukur 

sensitivitas dapat menggunakan rasio 

antara lain Interest Rate Risk (IRR) 

rumus dari (MudrajadKuncoro, 

2011:273) dan Posisi Devisa Netto 

(PDN) rumus dari (VeithzalRivai, 

2013:27). 

a. Interest Rate Risk (IRR) 

IRR adalah risiko yang timbul 

karena adanya perubahan tingkat 

suku bunga. Untuk mengukur rasio 

ini dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

IRR
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑘 (IRSA)

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 (IRSL)
x100% 

…………………….……..(10) 

b. Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN adalah penjumlahan dari 

nilai absolute dari nilai selisih bersih 

aktiva dan pasiva dalam neraca, 

untuk setiap valuta asing ditambah 

dengan selisih bersih tagihan dan 

kewajiban baik yang merupakan 

komitmen maupun kontijensi dalam 

rekening administratif untuk setiap 

valuta asing dinyatakan dalam 

bentuk rupiah.Untuk mengukur rasio 

ini dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 
PDN =

(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑎𝑠−𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑎𝑠)+ 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑂𝑓𝑓 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑒𝑡 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
x 

100% ………..… (11) 

5. Efisiensi 

Efisiensi bank merupakan tingkat 

kinerja manajemen bank dalam 

menggunakan semua faktor 

produksinya dengan tepat guna dan 

hasil guna (Martono, 2013:87). 

Untuk mengukur efisiensi dapat 

menggunakan rasio antara lain Biaya 

Operasional/Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Fee Based Income 

Ratio (FBIR) yang menggunakan 

rumus dari (VeithzalRivai, 

2013:482). 
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a. Biaya Operasional / Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan perbandingan 

antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya.Untuk mengukur 

rasio ini dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

BOPO =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
x 100% 

…………………………………..(12) 

b. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR adalah pendapatan 

operasional diluar bunga. Disamping 

keuntungan utama dari kegiatan 

pokok perbankan yaitu dari selisih 

bunga simpanan dengan bunga 

pinjaman maka pihak perbankan juga 

dapat memperoleh keuntungan 

lainnya, yaitu dari transaksi yang 

diberikannya jasa-jasa bank lainnya. 

Keuntungan dari transaksi dalam 

jasa-jasa bank ini disebut fee base. 

Fee base Income adalah pendapatan 

yang diperoleh dari jasa diluar bunga 

dan provisi suatu pinjaman.Untuk 

mengukur rasio ini dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐅BIR =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
x 

100% ……………………..….....(13) 

6. Solvabilitas 

Solvabilitas bank adalah mengukur 

apakah permodalan yang dimiliki 

sudah memadai atau sejauh mana 

penurunan yang terjadi dalam total 

asset masuk dapat ditutupi oleh 

capital equity (Kasmir, 2012:322).  
a. Fixed Asset to Capital Ratio 

(FACR) 

Fixed Asset to Capital 

Ratioadalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan 

manajemen bank dalam menentukan 

besarnya aktiva tetap yang dimilki 

oleh bank yang bersangkutan 

terhadap modal yang dimiliki. Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

FACR =
Aktiva Tetap−Inventaris

Modal
x 

100% 

………………………………………

…(15) 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan 

hasil penelitian terdahulu maka 

rerangka pemikiran yang 

dipergunakan pada penelitian ini 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 
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Populasi adalah seluruh elemen 

yang dapat digunakan untuk 

membuat beberapa kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Perbankan Swasta 

Nasional Devisa.Sampel adalah 

menyeleksi bagian dari elemen-

elemen populasi atau kesimpulan 

tentang keseluruhan populasi yang 

diperoleh. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive 

sampling,artinya teknik penarikan 

sampel yang dilakukan berdasarkan 

karakteristik yang ditetapkan 

terhadap elemen populasi target yang 

disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian (Hendri Tanjung, 

2013: 117). Adapun kriteria-kriteria 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa yang memiliki total asset 

antara 150 triliun sampai dengan 185 

triliun pada triwulan empat pada 

tahun 2016, maka Bank  yang 

terpilih sebagai sampel adalah Bank 

Maybank Indonesia, Bank Permata 

dan Bank PAN Indonesia. 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Dalam penelitian ini data yang 

digunakan oleh peneliti adalah data 

sekunder yaitu laporan keuangan 

triwulan selama periode triwulan 1 

tahun 2012 sampai dengan triwulan 

4tahun 2016.Sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan 

didalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi.Karena data yang 

dikumpulkan adalah berupa data 

sekunder dalam bentuk laporan Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang 

dipublikasikan. 

Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif  

Analisis Deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian 

yang terkait dengan variabel 

penelitian. 

Analisis regresi dilakukan untuk 

menentukan arah dan besarnya 

pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel tergantung dengan 

menggunakan rumus regresi linier 

sebagai berikut : 

Y = αβ1 X1 + αβ2 X2 + αβ3 X3 + αβ4 

X4 + αβ5 X5 + αβ6 X6 + αβ7 X7 + αβ8 

X8 + αβ9 X9+ 𝑒𝑖 
Dengan Keterangan : 

Y = ROE 

α =Konstanta 

β1 – β2 = Koefisien regresi  

X1 = LDR  

X2 = IPR 

X3 = APB 

X4 = NPL 

X5 = IRR 

X6 = PDN 

X7 = BOPO 

X8 = FBIR 

X9 = FACR 

e = error 

Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat 

signifikan tidaknya pengaruh 

variabel-variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel 

tergantung.  

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji 

tingkat signifikan pengaruh positif 

atau negatif variabel bebas secara 

individu atau parsial terhadap tingkat 

variabel tergantung ROE pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa.  

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 
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Hasil analisis seperti yang ada pada 

tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat 

diketahui bahwa selama periode 

penelitian rata-rata ROEadalah 

sebesar 10,22 persen,  

Rata-rata LDR sebesar 90,58 persen, 

Rata-rata IPR sebesar 17,31 persen, 

Rata-rata APB sebesar 2,18persen, 

Rata-rata NPL sebesar 2,39 persen, 

Rata-rata IRR sebesar 99,45 persen, 

Rata-rata PDN sebesar 3,42 persen, 

Rata-rata BOPO sebesar 88,38 

persen, Rata-rata FBIR sebesar 13,19 

persen, dan Rata-rata FACR sebesar 

16,62 persen.  

 

Tabel 2 

ANALISIS DEKRIPTIF 

 
Sumber : Data diolah 

 

ANALISIS RERESI LINIER 

BERGANDA 

Untuk mempermudah dalam 

menganalisis regresi linier berganda,  

Berikut adalah hasil pengolahan data 

yang dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Berdasarkan tabel 4.11 maka 

dapat disusun persamaan regresi 

linier sebagai berikut: 

Y = 65.681 - 0,002 (X1) + 0,174 (X2) 

- 0,179 (X3) + 0,439 (X4) + 

0,015 (X5) + 0,977(X6) -0,678 

(X7) - 0,010 (X8) - 0,226 (X9) + 

ei 

Dari persamaan regresi linier 

berganda, maka dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kostanta(β0) 65,681 

menunjukkan besarnya variabel 

ROE apabila LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

FACR memiliki nilai 0 (nol) 

maka variabel ROE sebesar 

65,681 persen. 
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b. β1 = -0,002 Apabila variabel 

LDR meningkat sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,002 

persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya variabel LDR 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,002 

persen dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan. 

c. 𝛽2 = 0,174 Apabila variabel IPR 

meningkat sebesar satu persen 

maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,174 

persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya variabel IPR 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,174 

persen dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan. 

d. 𝛽3 =  −0,179  Apabila variabel 

APB meningkat sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,179 

persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya variabel APB 

mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,179 

persen dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan. 

e. 𝛽4= 0,439 Apabila variabel NPL 

meningkat sebesar satu persen 

maka akan mengakibatkan 

peningkatahn pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,439 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel NPL mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi penurunan 

pada variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,439 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

f. 𝛽5= 0,015 Apabila variabel IRR 

meningkat sebesar satu persen 

maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,015 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel IRR mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi penurunan 

pada variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,015 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

g. 𝛽6= 0,977 Apabila variabel PDN 

meningkat sebesar satu persen 

maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,977 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel PDN mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi penurunan 

pada variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,977 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

h. 𝛽7= -0,678 Apabila variabel 

BOPO meningkat sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,678 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel BOPO mengalami 
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penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi kenaikan pada 

variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,678 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

i. 𝛽8 = -0,010 Apabila variabel 

FBIR meningkat sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,010 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel FBIR mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi kenaikan pada 

variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,010 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

j. 𝛽9 = - 0,226 Apabila variabel 

FACR meningkat sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel 

tergantung (ROE) sebesar 0,226 

persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Sebaliknya 

variabel FACR mengalami 

penurunan sebesar satu persen 

maka akan terjadi kenaikan pada 

variabel tergantung (ROE) 

sebesar 0,226 persen dengan 

asumsi bahwa variabel lainnya 

konstan. 

Uji F 

Untuk menguji hipotesis maka 

dilakukan uji F yang menunjukkan 

pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama pada variabel bebas 

terhadap variabel tergantung. Dan 

berdasarkan hasil uji F sesuai dengan 

perhitungan program SPSS 20.0 for 

windows maka diperoleh hasil 

sebagai berikut 

 

Tabel 4 

Hasil Uji F 

 
 

( α ) = 0,05 dengan (df 1) pembilang 

= 9 dan (df 2) penyebut = 50Ftabel = 

2.07sedangkan F hitung = 45,687 . 

Dengan demikian, F hitung = 

45,687>Ftabel = 2.07,sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak 

sedangkan H1 diterima, artinya 

semua variabel bebas (LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

dan FACR) secara simultan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

tergantung (ROE).  Dengan demikian 

hipotesis penelitian No 1 diterima 

atau terbukti. 

Koefisien korelasi (R) 

menununjukkan antara variabel 

bebas secara simultan memiliki 

hubungan yang kuat dengan variabel 

terikat (Y) besarnya koefisien 

korelasi yang diperoleh sebesar 

0,944. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Y) cukup kuat 

karena koefisien korelasi (R) 

mendekati angka satu. 

Uji t 
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Uji Parsial (Uji t) digunakan 

untkmelihat  atau menguji pengaruh 

tiap-tiap variabel bebas (LDR,IPR, 

APB, NPL, IRR,PDN,BOPO, FBIR 

dan FACR) terhadap variabel terikat 

(ROE). 

1. Uji Hipotesis 

a. Uji t sisi kanan 

H0 : β1 ≤ 0, berarti variabel bebas 

yaitu LDR, IPR dan FBIR secara 

parsial mempunyai pengaruh 

positif yang tidak signifikan 

terhadap variabel tergantung 

(ROE). 

H1 : β1> 0, berarti variabel bebas 

yaitu LDR, IPR dan FBIR secara 

parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

variabel tergantung (ROE). 

b.Uji t sisi kiri  

H0 : β1 ≥ 0,  berarti variabel 

bebas yaitu APB, NPL, BOPO 

dan FACR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap 

variabel tergantung (ROE). 

H1 : β1<  0,  berarti variabel 

bebas yaitu APB, NPL, BOPO 

dan FACR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap variabel 

tergantung (ROE). 

c. Uji t dua sisi  

H0 : β1 = 0, berarti variabel bebas 

yaitu IRR dan PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel 

tergantung (ROE) 

H1 : β1 ≠  0, berarti variabel 

bebas yaitu IRR dan PDN secara 

parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel 

tergantung (ROE) 

2. Perhitungan t tabel  

 Untuk Uji satu sisi 

Dengan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (df) = 9, maka diperoleh 

hasil ttabel sebesar 1,83311 

Untuk Uji dua sisi  

Dengan α = 0,025 dengan derajat 

bebas (df) = 50, maka diperoleh 

hasil ttabel sebesar 2,00856 

3. Kriteria pengujian 

Uji t sisi kanan 

Jika thitung ≤ 1,83311, maka H0 

diterima dan H1 ditolak 

Jika thitung>1,83311, maka H0 

ditolak dan H1 diterima 

Uji t sisi kiri 

Jika thitung ≥-1,83311, maka H0 

diterima dan H1 ditolak 

Jika thitung<-1,83311, maka H0 

ditolak dan H1 diterima  

Uji t dua sisi 

Jika  -2,00856 ≤ thitung ≤ 2,00856, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika thitung< -2,00856 atau thitung>, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima 

Dengan menggunakan 

perhitungan program SPSS versi 

20.0 for windows maka diperoleh 

perhitungan Uji t yang terdapat pada 

tabel 5 dibawah ini: 
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Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Pengaruh LDR terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

variabel LDR nilai thitung yang 

diperoleh adalah sebesar -0,015 dan 

ttabelsebesar 1,83311, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung- 0,015< -

ttabel1,83311, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0diterima dan 

H1ditolak. Hal ini berarti variabel 

LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROE. Besarnya koefisien 

regresi determinasi parsial (r2) adalah 

0,000004 yang berarti secara parsial 

variabel LDR memberikan kontribusi 

sebesar 0,0004 persen terhadap ROE. 

Pengaruh IPR terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

variabel IPR nilai thitung variabel IPR 

yang diperoleh adalah sebesar 0,121 

dan ttabelsebesar 1,83311, sehingga 

dapat dilihat bahwa thitung0,121< -

ttabel1,83311. Dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak 

.Hal ini berarti variabel IPR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap ROE. 

Besarnya koefisien regresi 

determinasi parsial (r2) adalah 

0,028561 yang berarti secara parsial 

variabel IPR memberikan kontribusi 

sebesar 2,86 persen terhadap ROE. 

Pengaruh APB terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

nilai thitung variabel APB yang 

diperoleh adalah sebesar -0,232 dan 

ttabelsebesar -1,83311, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung-0,232 < -ttabel-

1,83311. Maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini berarti variabel APB secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROE. 

Besarnya koefisien regresi 

determinasi parsial (r2) adalah 

0,001089 yang berarti secara parsial 

variabel APB memberikan kontribusi 

sebesar 0,11 persen terhadap ROE. 

Pengaruh NPL terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

nilai thitung variabel NPL yang 

diperoleh adalah sebesar 0,496 dan 

ttabelsebesar -1,83311, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung0,496 > -ttabel-

1,83311. Maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 diterima dan H1ditolak. 

Hal ini berarti variabel NPL secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap ROE. 

Besarnya koefisien regresi 

determinasi parsial (r2) adalah 0,0049 

yang berarti secara parsial variabel 

NPL memberikan kontribusi sebesar 

0,49 persen terhadap ROE. 

Pengaruh IRR terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 
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nilai thitung variabel IRR yang 

diperoleh adalah sebesar 0,090 dan 

ttabelsebesar ≠2,00856, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung0,090 < -

ttabel≠2,00856, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

H1ditolak Hal ini berarti variabel 

IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROE. Besarnya 

koefisien regresi determinasi parsial 

(r2) adalah 0,000169 yang berarti 

secara parsial variabel IRR 

memberikan kontribusi sebesar 0,017 

persen terhadap ROE. 

Pengaruh PDN terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

Berdasarkan gambar 4.7 diatas nilai 

thitung variabel PDN yang diperoleh 

adalah sebesar 7,603 dan ttabelsebesar 

≠2,00856, sehingga dapat dilihat 

bahwa thitung7,603 < -ttabel≠2,00856, 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1diterima. Hal ini 

berarti variabel PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROE. Besarnya 

koefisien regresi determinasi parsial 

(r2) adalah 0,535824 yang berarti 

secara parsial variabel PDN 

memberikan kontribusi sebesar 53,4 

persen terhadap ROE. 

Pengaruh BOPO terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

nilai thitung variabel BOPO yang 

diperoleh adalah sebesar – 11,680 

dan ttabelsebesar -1,83311, sehingga 

dapat dilihat bahwa thitung-11,680 < -

ttabel-1,83311, Maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan 

H1diterima. Hal ini berarti variabel 

BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE. Besarnya koefisien 

regresi determinasi parsial (r2) adalah 

0,731025 yang berarti secara parsial 

variabel BOPO memberikan 

kontribusi sebesar 73,1 persen 

terhadap ROE. 

Pengaruh FBIR terhadap ROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

nilai thitung variabel FBIR yang 

diperoleh adalah sebesar -0,076 dan 

ttabelsebesar 1,83311, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung-0,076< -

ttabel1,83311, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan 

H1 ditolak. Hal ini berarti variabel 

FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROE. Besarnya 

koefisien regresi determinasi parsial 

(r2) adalah 0,000121 yang berarti 

secara parsial variabel FBIR 

memberikan kontribusi sebesar 0,01 

persen terhadap ROE. 

Pengaruh FACRterhadapROE 

Berdasarkan hasil 

perhitungan yang diperoleh bahwa 

nilai thitung variabel FACR yang 

diperoleh adalah sebesar -3,099 dan 

ttabelsebesar -1,83311, sehingga dapat 

dilihat bahwa thitung-3,099< -ttabel-

1,83311, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1diterima. 

Hal ini berarti variabel FACR secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROE. 

Besarnya koefisien regresi 

determinasi parsial (r2) adalah 

0,160801 yang berarti secara parsial 

variabel FACR memberikan 

kontribusi sebesar 16,1 persen 

terhadap ROE. 

Variabel yang memberikan 

kontribusi paling dominan 

Berdasarkan nilai koefisien 

determinasi ( r2) pada variabel bebas 

yang memiliki  pengaruh signifikan, 
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maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. LDR memiliki kontribusi sebesar     

0,0004 persen. 

2. IPR memiliki kontribusi sebesar 

2,85 persen. 

3. APBmemiliki kontribusi sebesar 

0,11 persen 

4. NPL memiliki kontribusi sebesar 

0,49persen 

5. IRR  memiliki kontribusi sebesar 

0,017  persen 

6.  PDN memiliki kontribusi sebesar 

53,6persen 

7. BOPO memiliki kontribusi sebesar 

73,1 persen 

8. FBIR  memiliki kontribusi sebesar 

0,01 persen 

9. FACR memiliki kontribusi sebesar 

16,1persen 

Dari hasil kontribusi yang diperoleh 

variabel BOPO merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh paling besar 

atau dominan terhadap variabel ROE 

karena nilai r2=73,1 persen 

merupakan terbesar diantara variabel 

bebas lainnya dan memberikan 

pegaruh dominan karena 

memberikan pengaruh yang 

signifikan. 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda yang telah dilakukan, 

maka diperoleh bahwa kesembilan 

variabel bebas terdapat beberapa 

variabel Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda, Uji F dan Uji 

t dengan menggunakan SPSS versi 

20.0 maka dapat disimpulkan 

pembahasan yang dapat dilihat pada 

tabel 4.14. 

Hasil Analisis regresi linier 

berganda 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda yang telah 

dilakukan, maka diperoleh bahwa 

kesembilan variabel bebas (LDR, 

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

FBIR dan FACR) terdapat beberapa 

variabel Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda, Uji F dan Uji 

t dengan menggunakan SPSS versi 

20.0 maka dapat disimpulkan 

pembahasan yang dapat dilihat pada 

tabel 6.  

Tabel 6 

PERBANDINGAN HASIL REGRESI DENGAN TEORI 

 

 
Sumber: Data diolah dari hasil SPSS

a.Pengaruh LDR terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel LDR terhadap ROE adalah 

positif. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel LDR memiliki 

koefisien regresi sebesar -0,002 yang 

berarti LDR memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap ROE, sehingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian teori dengan 

hasil penelitian ini disebabkan karena 
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secara teoritis teoristis apabila LDR 

naik maka telah terjadi kenaikan total 

kredit dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan kenaikan total 

DPK akibatnya terjadi kenaikan 

pendapatan lebih besar dibandingkan 

kenaikan biaya, sehingga laba bank 

akan meningkat, ROE akan 

mengalami peningkatan. Hasil 

Penelitian menunjukkan tren ROE 

mengalami penurunan maka hal ini 

berarti tidak sesuai. 

b. Pengaruh IPR terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel IPR terhadap ROE adalah 

positif. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel IPR memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,174 yang 

berarti IPR memiliki pengaruh yang 

positif terhadap ROE. Sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

c. PengaruhAPB terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel APB terhadap ROE 

adalahnegatif.Berdasarkan  hasil 

analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel APB 

memiliki koefisien regresi sebesar -

0,179 yang berarti APB memiliki 

pengaruh yang  negatif yang 

signifikan terhadap ROE. Sehingga 

penelitian ini sesuai dengan 

teori.Kesesuaian hasil penelitian 

dengan teori karena secara teoritis 

apabila APB meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan aktiva produktif 

bermasalah dengan persentase lebih 

besar dibandingkan persentase 

peningkatan total aktiva produktif. 

Akibatnya terjadi peningkatan biaya 

lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan pendapatan, sehingga 

laba bank menurun dan ROE juga 

menurun. d.PengaruhNPL terhadap 

ROE 

Menurut teori pengaruh variabel 

NPL terhadap ROE adalah negatif. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda menunjukkan bahwa 

variabel NPL memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,439 yang berarti 

NPL memiliki pengaruh yang  

positifterhadap ROE. Sehingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian teori dengan 

hasil penelitian ini disebabkan karena 

NPL meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan total kredit yang 

bermasalah dengan persentase lebih 

besar dibandingkan persentase 

peningkatan total kredit yang 

disalurkan bank. Akibatnya terjadi 

peningkatan biaya pencadangan yang 

lebih besar dibandingkan 

peningkatan pendapatan, sehingga 

laba bankakan menurun dan 

seharusnya ROE bank menurun. 

Penurunan ROE diakibatkan karena 

laba meningkat lebih kecil dari pada 

peningkatan modal.  

e. Pengatuh IRR terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel IRR terhadap ROE adalah 

positif atau negatif. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel IRR 

memiliki koefisien regresi sebesar 

0,015 yang berarti IRR memiliki 

pengaruh yang positif terhadap ROE. 

Sehingga penelitian ini sesuai dengan 

teori. Hal ini sesuai dengan teori 

karena IRR dapat memiliki pengaruh 

yang positif atau negatif terhadap 

ROE, IRR menurun diakibatkan 

karena peningkatan IRSA lebih kecil 

dari pada kenaikan IRSL. Jika 

dikaitkan dengan tren suku bunga 

yang mengalami penurunan maka 

pendapatan akan meningkat biaya 

juga meningkat dan ROE akan 

mengalami penurunan. Penurunan 
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ROE diakibatkan karena laba 

meningkat lebih kecil dari pada 

peningkatan modal. ROE bank 

sampel penelitian cenderung 

mengalami penurunan yang 

dibuktikan dengan rata–rata tren 

negatif sebesar -0,52 persen.  

f. Pengaruh PDN terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel PDN terhadap ROE adalah 

positif atau negatif. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel PDN 

memiliki koefisien regresi sebesar 

0,977 yang berarti PDN memiliki 

pengaruh yang positif terhadap ROE, 

sehingga penelitian ini sesuai dengan 

teori. Kesesuaian ini dikarenakan 

hasil peningkatan PDN yang 

menunjukkan peningkatan aktiva 

valas lebih kecil dibandingkan 

dengan peningkatan pasiva valas, 

jika nilai tukar naik maka kenaikan 

pendapatan lebih kecil dari 

peningkatan biaya yang 

mengakibatkan laba menurun dan 

ROE juga akan mengalami 

penurunan.  

g. Pengaruh BOPO terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel BOPO terhadap ROE adalah 

negatif. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel BOPO memiliki 

koefisien regresi sebesar -0,678 yang 

berarti BOPO memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

ROE, sehingga penelitian ini sesuai 

dengan teori.Kesesuaian hasil 

penelitian dengan teori karena secara 

teoritis apabila BOPO meningkat, 

berarti telah terjadi peningkatan 

beban operasional dengan persentase 

lebih besar dibandingkan persentase 

peningkatan pendapatan operasional, 

sehingga laba bank menurun dan 

ROE juga menurun.  

h.Pengaruh FBIR terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel FBIR terhadap ROE adalah 

positif. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa variabel FBIR memiliki 

koefisien regresi sebesar -0.010 

persen yang berarti FBIR memiliki 

pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROE, sehingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

teori. Ketidaksesuaian teori dengan 

hasil penelitian ini disebabkan karena 

dalam penelitian ini tren FBIR 

selama periode penelitian adalah 

meningkat, artinya terjadi 

peningkatan pendapatan operasional 

diluar bunga dengan persentase yang 

lebih besar dibandingkan dengan 

persentase peningkatan bunga 

sehingga laba dan ROE Bank akan 

mengalami peningkatan. Hasil 

penelitian menunjukkan 

menunjukkan trend ROE meningkat. 

h.PengaruhFACR terhadap ROE 

Menurut teori pengaruh 

variabel FACR terhadap ROE 

adalahnegatif.Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel FACR 

memiliki koefisien regresi sebesar -

0,226 yang berarti FACR memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE, sehingga penelitian 

ini sesuai dengan teori. Hal ini sesuai 

dengan teori FACR yang 

menyatakan peningkatan aktiva tetap 

yang meningkat maka alokasi dana 

ke aktiva produktif akan menurun 

sehingga dana yang tersedia untuk 

menghasilkan pendapatan akan 

menurun akibatnya terjadi 

pendapatan menurun, sehingga 

apabila pendapatan bank menurun 
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maka labanya juga menurun dan 

ROE menurun. 

SIMPULAN, IMPLIKASI, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis 

data dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

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

BOPO, FBIR dan FACR secara 

simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank 

Umum Swasta Nasional 

Devisaselama periode triwulan I 

tahun 2012 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2016. Besarnya pengaruh 

variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR dan FACR 

secara simultan terhadap ROE pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

sebesar 89,2 persen, sedangkan 

sisanya 10,8 persen disebabkan 

variabel lain diluar variabel 

penelitian ini. Dengan demikian 

hipotesis pertama yang LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

dan FACR secara simultan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa dapat diterima. 

a. LDR memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa LDR memberikan kontribusi 

sebesar 0,0004 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa LDR memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa ditolak karena tidak sesuai 

dengan hasil yang telah diuji. 

b. IPR memiliki pengaruh 

positif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa IPR memberikan kontribusi 

sebesar 2,85 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa IPR memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROE pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

c. APB memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa APB memberikan kontribusi 

sebesar 0,11 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa APB memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

ROE pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa ditolak. 

d. NPL memiliki pengaruh 

positif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa NPL memberikan kontribusi 

sebesar 0,49 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa NPL memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

ROE pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa ditolak. 

e. IRR memiliki pengaruh 

positif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 
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bahwa IRR memberikan kontribusi 

sebesar 0,016 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa IRR memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

f. PDN memiliki pengaruh 

positif yang signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa PDN memberikan kontribusi 

sebesar 53,5 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa PDN memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

diterima. 

g. BOPO memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa BOPO memberikan 

kontribusi sebesar 73,1 persen 

terhadap ROE pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa TW 1 tahun 

2012 sampai dengan TW 4 tahun 

2016. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa BOPO 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

diterima.  

h. FBIR memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa FBIR memberikan kontribusi 

sebesar 0,01 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa FBIR memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa ditolak.  

f) FACR memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan serta 

memberikan koefisien determinasi 

parsial (r2) maka dapat diketahui 

bahwa FACR memberikan kontribusi 

sebesar 16,0 persen terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa TW 1 tahun 2012 sampai 

dengan TW 4 tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa FACR memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROE 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa ditolak 

KETERBATASAN 

1. Obyek Penelitian ini sangat 

terbatas hanya tiga Bank, yaitu 

Bank Maybank Indonesia, Tbk. 

Bank Pemata, Tbk, dan Bank 

PAN Indonesia, Tbk. 

2. Periode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti masih 

terbantas mulai dari Tahun 2012 

TW I sampai dengan Tahun 2016 

TW IV. 

3. Jumlah Variabel bebas yang 

diteliti meliputi Rasio Likuiditas 

(LDR dan IPR), Rasio Kualitas 

Aktiva (APB dan NPL), Rasio 

Sensitivitas (IRR dan PDN), 

Rasio Efisiensi (BOPO dan 

FBIR) dan Rasio Solvabilitas 

(FACR). 

4. Salah satu sampel penelitian 

yaitu PAN Indonesia yang 

laporan keuangan Bank tersebut 

sudah tidak di publish, dan 

peneliti menggunakan rata 

ratauntuk melengkapi 
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kekurangan laporan keuangan 

tersebut. 

SARAN 

Penulis sangat menyadari bahwa 

hasil penelitian ini yang telah 

dilakukkan terdapat banyak 

kekurangan dan keterbatasan yang 

masih belum sempurna. Oleh sebab 

itu penulis menyampaikan banyak 

saran dan sangat berharap penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan 

dengan hasil penelitian, diantaranya 

adalah : 

1. Bagi pihak Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa 

a. Disarankan kepada Bank yang 

menjadi sampel penelitian 

terutama bank yang memiliki 

rata-rata tren ROE yang menurun 

selama periode penelitian yaitu 

Bank Maybank Indonesia, Bank 

Permata dan Bank PAN 

Indonesia diharapkan agar dapat 

meningkatkan laba setelah pajak. 

b.Kepada Bank sampel penelitian 

khususnya Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa yang 

mempunyai BOPO terendah 

yaitu Bank PAN Indonesia sangat 

disarankan agar untuk 

meningkatkan efisiensi 

operasionalnya, sehingga 

pendapatan bank meningkat dan 

laba yang diperoleh Bank 

tersebut meningkat dan ROE juga 

akan meningkat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil penelitian yang sama 

sebaiknya mengubah periode 

penelitiannya. 

b.Menambahkan variabel bebas 

lainnya misalnya (LAR, NIM dan 

PR), sehingga dapat 

memperkirakan hasil penelitian 

yang lebik baik dan variatif. 

c. Pengguna variabel tergantung 

hendaknya disesuaikan dengan 

variabel tergantung yang 

digunakan oleh peneliti 

terdahulu, sehingga hasil yang 

diteliti nantinya dapat 

dibandingkan dengan hasil 

peneliti terdahulu.    
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