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ABSTRACT 

 

The formulation of the problems in the research are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and 

FBIR that simultaneously and partially have significant influence towards ROA. Moreover, the 

effect of partially have a significant influence towards ROA. The purpose of study is to determine 

in the significancy level of effect toward ROA. 

This research explains how the independent variables causing the dependent variable, 

independent variables are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and FBIR while the dependent 

variable is ROA. The method of sampling is purposive, where there are four foreign exchange 

national bank chosen as research samples BDP JATIM, BPD YOGYAKARTA, BPD JATENG, 

BPD DKI, BPD JABAR and BANTEN. And the technique used in this research is multiple linier 

regression. 

The result of this research are LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, and FBIR simultaneously have 

a significan toward ROA. partially BOPO have asignificant influence toward ROA, but the other 

side happened to LDR, IPR, APB, NPL, IRR, and FBIR which don’t have a significant influence 

toward ROA. And the last result, the dominan variable which influencing ROA is BOPO. 

 

Keyword : foreign exchange national bank, liquidity, asset quality, senstiifity, to market risk and 

effisiensi... 

 

PENDAHULUAN

Bank pembangunan daerah merupakan salah 

satu lembaga keuangan milik Negara yang 

memiliki implikasi skala secara lokal dan 

global hal ini menyebabkan lembaga 

keuangan yang berbentuk bank memiliki 

korelasi dengan sisten ekonomi global, 

dimana di era globalisasi sekarang ini 

sebuah lembaga keuangan berperan sangat 

penting untuk menunjang kelangsungan dan 

perkembangan perekonomian nasional, 

diantara banyaknya lembaga keuangan yang 

akrab di telinga masyarakat adalah bank. 

Pengertian bank menurut pasal 1 UU no. 10 

tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 

tahun 1992 tentang perbankan adalah bank 

merupakan badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan ke dalam 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk – bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Bank adalah memperoleh keuntungan. 

Tingkat kemampuan bank dalam 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

dapat diukur dengan rasio keuangan yang 

salah satu diantaranya adalah ROA. ROA 

merupakan alat untuk mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

atau keuntungan dengan menggunakan 

seluruh kekayaan atau asset yang dimiliki. 

Besarnya ROA suatu bank seharusnya 

semakin lama semakin tinggi atau 
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meningkat, tetapi tidak demikian halnya 

dengan Bank Pembangunan Daerah di Jawa, 

seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 

POSISI ROA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA  

PERIODE 2010 –2014 

(dalam persen) 

No. Nama Bank 2010 2011 Tren 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren 

Rata-

rata 

Tren 

1 BPD Jatim 5.57 4.97 -0.6 3.34 -1.63 3.34 0 3.94 0.60 -0.41 

2 

BPD 

Yogyakarta 2.79 2.69 -0.1 2.56 -0.13 2.59 0.03 2.88 0.29 0.02 

3 BPD Jateng 2.83 2.67 -0.16 2.73 0.06 3.00 0.27 3.00 0 0.04 

4 BPD DKI 2.24 2.32 0.08 1.87 -0.45 2.00 0.13 3.00 1.00 0.19 

5 
BPD Jabar  

Banten 
3.15 3.00 -0.15 2.46 -0.54 2.52 0.06 1.69 -0.83 -0.37 

  Rata-rata Tren -0.52 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui signifikansi pengaruh LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR 

secara bersama-sama terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio LDR terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa.  

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio IPR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa.  

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio APB terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio NPL terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa.  

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio IRR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio BOPO terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

Mengetahui signifikansi pengaruh positif 

secara parsial rasio FBIR terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

Mengetahui variabel diantara  LDR, IPR, 

NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap 

tingkat  ROA   pada  Bank  Pembangunan 

Daerah di Jawa. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

 

Kinerja Keuangan Bank  
Kinerja keuangan bank merupakan bagian 

dari kinerja bank secara keseluruhan 

(performance) dan merupakan gambaran 

prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek 

Likuiditas, aspek kualitas aktiva, aspek 

Sensitivitas terhadap pasar, Efisiensi, dan 

aspek Solvabilitas. Laporan keuangan bank 

menunjukan kondisi keuangan bank secara 

keseluruhan (Kasmir, 2010:303). Kinerja 

bank juga merupakan pedoman hal-hal apa 



3 

saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana 

cara memperbaikinya. Hipotesis pertama 

dalam penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1: Variabel LDR, IPR, NPL, APB, 

IRR, BOPO, dan FBIR secara 

bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa. 

Likuiditas Bank 

“Likuiditas merupakan penelitian terhadap 

kemampuan bank untuk memelihara dan 

memenuhi kebutuhan yang memadahi”. 

Bank dikatakan likuid apabila mempunyai 

alat pembayaran berupa harta lancar lebih 

besar dibandingkan dengan seluruh 

kewajibannya. Pengukuran kinerja likuiditas 

bank dapat diukur dengan rasio sebagai 

berikut (Vaitzal Rivai 2012:482-485) : 

 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio adalah ratio yang 

mengukur perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima 

oleh bank, yang mengambarkan kemampuan 

bank dalam membayar kembali penarikan 

oleh deposan dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. oleh karena itu, semakin 

tinggi rasionya memberikan indikasi 

rendahnya kemampuan likuiditas bank 

tersebut, hal ini sebagai akibat jumlah dana 

yang diperlukan untuk membiayai kredit 

menjadi semakin besar. Rasio ini dapat 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut 

 
Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

kedua pada peneltian ini adalah 
Hipotesis 1: Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa.  

Pengaruh LDR mempunyai pengaruh positif 

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi Karena 

apabila LDR meningkat berarti terjadi 

peningkatan total kredit yang diberikan 

dengan persentase lebih besar dibandingkan 

dengan persentase peningkatan total dana 

pihak ketiga. Akibatnya terjadi kenaikan 

pendapatan bunga lebih besar dibandingkan 

kenaikan biaya bunga, sehingga laba bank 

akan meningkat dan ROA ikut meningkat. 

 

Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy Ratio merupakan 

kemampuan bank dalam melunasi kewajiban 

kepada para deposannya dengan cara 

melikuidasi surat-surat berbarga yang 

dimilikinya. Rasio ini dapat diukur dengan 

mengunakan rumus sebagai berikut: 

IPR = %100
ketigapihak  dana Total

berhargasurat -Surat
x  

Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

kedua pada peneltian ini adalah 

Hipotesis 2:  Variabel IPR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa. 

Pengaruh IPR memiliki pengaruh yang 

positif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila IPR meningkat, berarti terjadi 

peningkatan pada surat berharga yang 

dimiliki dengan persentase lebih besar 

dibandingkan peningkatan total dana pihak 

ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan 

pendapatan bunga, sehingga laba bank akan 

meningkat dan ROA ikut meningkat. 

 

Kualitas Aktiva 
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“kuailitas aktiva adalah semua aktiva dalam 

rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank 

dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan 

fungsinya(Lukman Dendawijaya 2009:61). 

pendapat Lukman Dendawijaya didukung 

oleh pendapat taswan yang menambahkan 

rasio untuk mengukur kinerja kualitas aktiva 

yaitu sebagai berikut (taswan, 2010:166-

167) : 

 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif Bermasalah digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan manajemen 

bank dalam mengelolah aktiva produktif 

bermasalah terhadap total aktiva produktif. 

Rasio ini mengidentifikasikan bahwa 

semakin besar rasio ini semakin buruk 

kualitas aktiva produktifnya, sebaliknya 

semakin kecilsemakin baik kualitas asset 

produktifnya. Rasio ini dapat diukur 

mengunakan rumus sebagai berikut: 

 
Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

kelima pada peneltian ini adalah 
Hipotesis 3: Variabel APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa. 

Pengaruh APB memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi karena 

apabila APB meningkat berarti terjadi 

kenaikan aktiva produktif bermasalah 

dengan persentase lebih besar dibandingkan 

peningkatan total aktiva produktif. 

Akibatnya, terjadi peningkatan biaya yang 

dicadangkan lebih besar dibandingkan 

peningkatan pendapatan, sehingga laba bank 

menjadi menurun dan ROA juga ikut 

menurun. 

Non Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan  menunjukkan bahwa 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah dari seluruh 

kredit yang diberikan oleh pihak. Rasio ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi 

rasio NPL menunjukkan semakin buruk 

kualitas kreditnya. Rasio ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:

 
Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

keenam pada peneltianini adalah 

Hipotesis 4: Variabel NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa. 

Pengaruh NPL memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi apabila 

NPL meningkat, berarti terjadi peningkatan 

total kredit bermasalah dengan persentase 

lebih besar dibandingkan peningkatan total 

kredit. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya 

yang harus dicadangkan lebih besar 

dibandingkan peningkatan pendapatan, 

sehingga laba bank akan menurun dan ROA 

bank juga menurun. 

 

Sensitivitas Terhadap Pasar 

”sensitivitas terhadap pasar merupakan 

penilaian terhadap kemampuan modal bank 

untuk mengcover akibat yang ditimbulkan 

oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan 

manajemen risiko pasar (Vaitzal rifai 

2012:485). Pendapat tersebut didukung oleh 

pendapat (Taswan 2010:168,484) yang 

menambahkan rasio untuk mengukur kinerja 

sesitivitas terhadap pasar yaitu sebagai 

berikut: 
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Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk merupakan sensitivitas 

bank terhadap perubahan suku bunga. IRR 

dapat berpengaruh positif terhadap tingkat 

kesehatan bank apabila kondisi tingkat suku 

bunga meningkat maka kenaikan pendapatan 

akan lebih besar dari pada kenaikan 

biayanya. Sehingga laba yang diperoleh 

suatu bank akan mengalami peningkatan, 

begitu pula sebaliknya. Rasio ini dapat 

diukur dengan menggunakan rumuys 

sebagai berikut: 

 
Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

ketujuh pada peneltian ini adalah 

Hipotesis 5 :  Variabel IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa. 

Pengaruh IRR mempunyai pengaruh positif 

atau negatif terhadap ROA. Hal ini dapat 

terjadi karena apabila IRR meningkat, 

berarti terjadi peningkatan IRSA dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

peningkatan IRSL. Apabila dalam situasi ini 

terjadi kecenderungan tingkat suku bunga 

meningkat, maka akan terjadi peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar dibandingkan 

peningkatan biaya bunga, sehingga laba 

meningkat dan ROA meningkat. Dengan 

demikian pengaruh IRR terhadap ROA 

adalah positif. Sebaliknya, apabila pada saat 

itu suku bunga cenderung menurun, maka 

akan terjadi penurunan pendapatan bunga 

lebih besar dibandingkan dengan penurunan 

biaya bunga, sehingga laba bank akan 

menurun dan ROA Bank menurun. Dengan 

demikian pengaruh IRR terhadap ROA 

adalah negatif. 

 

Efisiensi 

Rasio efisiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur performa atau 

menilai kinerja manajemen bank yang 

bersangkutan, apakah telah menggunakan 

semua faktor produksinya dengan tepat 

(Kasmir, 2010:292). Rasio-rasio yang umum 

digunakan dalam melakukan analisis 

efisiensi bank adalah sebagai berikut. 

 

Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional Terhadap Beban 

Operasional rasio ini adalah perbandingan 

antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan oprasinya. Dalam hal 

ini perlu diketahui bahwa usaha utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan selanjutnyamenyalurkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga 

beban bunga dan hasil bunga merupakan 

porsiterbesar bagi bank. semakin kecil rasio 

biaya (beban) oprasional akan lebih baik, 

karena bank bersangkutan dapat menutup 

biaya (beban) oprasional dengan pendapatan 

oprasionalnya. Rasio ini dapat diukur 

dengan mengunakan rumus: 

 

Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

kesembilan pada peneltian ini adalah 

Hipotesis 6: Variabel BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa. 
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Pengaruh BOPO memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila BOPO meningkat, berarti 

terjadi peningkatan beban operasional 

dengan persentase lebih besar dibandingkan 

dengan persentase peningkatan pendapatan 

oprasional, sehingga laba bank akan 

menuurun dan ROA Bank juga menurun. 

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Fee Based Income Ratio digunakan untuk 

mengukur pendapatan oprasional diluar 

bunga. semakin tinggi rasio FBIR maka 

semakin tinggi pula pendapatan oprasional 

diluar bunga. Rasio ini dapat diukur dengan 

mengunakan rumus sebagai berikut: 

 

Berdasarkan teori ini dan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alvin 

Nadhiroh (2013) dan Amalina Dewi 

Dharma Irawan Nahak (2013) maka hipotesis 

kesepuluh pada peneltian ini adalah 

Hipotesis 7: VariabelFBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di 

Jawa. 

Pengaruh FBIR mempunyai pengaruh positif 

tehadap ROA. Hal ini dapat terjadi apabila 

FBIR meningkat, berarti terjadi peningkatan 

pendapatan operasional diluar bunga lebih 

besar dibandingkan persentase peningkatan 

total pendapatan operasional. Akibatnya 

laba bank akan meningkat dan ROA 

meningkat. 

 

Profitabilitas 

“profabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk menilai kemampuan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode 

tertentu”. pengukuran kinerja profabilitas 

bank dapat diukur dengan rasio sebagai 

berikut (Kasmir 2012:327-329) : 

 

Return on Assets (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam 

menghasilkan incame dari pengelolahan 

asset. Rasio ini dapat diukur dengan 

mengunakan rumus sebagai berikut 

:  

 

METODE PENELITIAN  

Rancangan Penelitian 
Dalam rancangan penelitihan ini akan 

menjelaskan jenis penelitian yang akan 

dilakukan, penjelasan tentang penelitihan 

dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu : 

(1) Dilihat dari tujuannya, Penelitian 

asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Syofian 

Siregar 2010:107) merujuk pada pendapat 

Syofian Siregar, penelitihan ini termasuk 

dalam jenis penelitian asosiatif karena 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh LDR, IPR, PB, NPL, IRR, BOPO, 

dan FBIR terhadap ROA 

(2) Penelitihan ini termasuk dalam 

penelitihan data skunder dimana penelitihan 

data skunder ini bersifat kuantitatif karena 

data penelitihan diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan diberbagai 

orgfanisasi atau perusahaan (Rosady Ruslan 

2010;29). merujuk pada pendapat Rosady 

Ruslan, dalam penelitian ini data diperoleh 

dari laporan keuangan Bank Indonesia dan 

OJK pada akhir triwulan mulai triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan II tahun 

2014 dengan mengunakan metode 

dokumentasi. 

3) Metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis regresi linier berganda. 

Merujuk pada pendapat Mudarajad Kuncoro 

(2009:101) model ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tergantung. 
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Penelitian ini dibatasi pada Periode yang 

digunakan dalam penelitihan ini yaitu 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014, dan Penelitian ini 

hanya akan membahas  pengaruh variabel 

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

FBIR terhadap Return On Asset (ROA). 

 

  

 

 

 

 

 

      +              +                -               -              -/+                   -                  + 

            

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Periode penelitian ini adalah tahun 2010 

triwulan I sampai dengan tahun 2014 

triwulan II. 

Identifikasi Variabel 

variabel yang digunakan dalam penelitihan 

ini terdiri dari variabel bebas (independen) 

yaitu variabel yang menjadi sebab atau 

berubah/memengaruhi suatu variabel lain 

dan variabel terkait (dependen) yaitu 

variabel yang dipengaruhi yang menjadi 

akibat karena adanya variabel lain (Syofian 

Siregar @010:110): 

(X1)  =  LDR  

(X2)  =  IPR 

(X3)  =  APB  

(X4)  =  NPL 

(X5)  =  IRR 

(X6)  =  BOPO 

(X7)  =  FBIR 

Sedangkan variabel tergantung adalah: 

(Y) = ROA 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

variable 

Untuk menghindari salah pengertian 

terhadap masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini da 

memudahkan dalam menganalisis data, 

berikut akan diuraikan definisi oprasional 

serta pengaruh dari masing-masing variabel, 

yaitu : 

LDR adalah Rasio yang membandingkan 

antara total kredit yang diberikan dengan 

total dana pihak ketiga pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa pada periode 

Triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

Triwulan II tahun 2014. Satuan ukurannya 

NPL IRR APB 

Return On Assets 

(ROA) 

IPR LDR BOPO 

 
FBIR 

LIKUIDITAS KUALITAS AKTIVA SENSIVITAS EFISIENSI 

Kinerja Keuangan 
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persen dan untuk mengukurnya digunakan 

rumus nomor satu. 

IPR adalah Rasio yang membandingkan 

antara surat berharga dengan simpanan dana 

pihak ketiga yang dimiliki oleh bank pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa pada 

periode Triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan Triwulan II tahun 2014. Satuan 

ukurannya persen dan untuk mengukurnya 

digunakan rumus nomor dua. 

APB adalah Rasio yang membandingkan 

antara aktiva produktif bermasalah yang 

kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan 

dan macet dari kredit secara keseluruhan 

dengan total aktiva produktif, pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa pada periode 

Triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

Triwulan II tahun 2014. Satuan ukurannya 

persen dan untuk mengukurnya digunakan 

rumus nomor tiga. 

NPL adalah Rasio yang membandingkan 

antara kredit bermasalah dengan total kredit 

pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa 

pada periode Triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan Triwulan II tahun 2014. Satuan 

ukurannya persen dan untuk mengukurnya 

digunakan rumus nomor empat. 

IRR adalah Rasio yang membandingkan 

antara aktiva yang mempunyai sensitifitas 

terhadap tingkat bunga dengan pasiva yang 

mempunyai sensitifitas terhadap bunga 

dengan pasiva yang dimiliki oleh Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa pada periode  

Triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

Triwulan II tahun 2014. Satuan ukurannya 

persen dan untuk mengukurnya digunakan 

rumus nomor lima. 

BOPO adalah Rasio yang membandingkan 

antara total biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh bank dengan total 

pendapatan operasional yang diterima oleh 

bank pada pada Bank Pembangunan Daerah 

di Jawa pada periode Triwulan I tahun 2010 

sampai dengan Triwulan II tahun 2014. 

Satuan ukurannya persen, dan untuk 

mengukurnya digunakan rumus nomor 

enam. 

FBIR adalah Rasio yang membandingkan 

antara pendapatan selain kredit dengan 

pendapatan operasional pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa pada periode 

Triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

Triwulan II tahun 2014. Satuan ukurannya 

persen dan mengukurnya digunakan rumus 

nomor tujuh. 

ROA adalah Rasio yang membagikan antara 

laba bersih dengan total aktiva pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa pada periode 

Triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

Triwulan II tahun 2014. 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek 

penelitihan yang akan diteliti atau diselidiki, 

sedangkan sampel merupakan bagian dari 

populasi yang akan diteliti atau di selidiki 

(Syofian Siregar 2013:30).  

Dalam penelitian ini adalah Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Populasi 

Sampling. Menurut Johanes Supranto 

(2008:23) sensus adalah cara pengumpulan 

data apabila seluruh elemen populasi 

diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh 

dari hasil pengolahan Populasi Sampling 

disebut data yang sebesarnya atau disebut 

parameter. Subyek penelitian yang 

pernahmengalami penurunan ROA minimal 

2 tahun yang beroperasi di Jawa yaitu BPD 

Yogyakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, 

dan BPD Jawa Timur. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah persamaan 

yang digunakan untuk memperkirakan dari 

variabel tergantung dan nilai variabel bebas 

yang sudah diketahui. Dalam pengujian 

analisis deskriptif dan analisis statistik dari 

variabel Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, 
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IRR, BOPO, dan FBIR terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa. maka 

untuk menentukan arah dan besarnya 

analisis regresi pengaruh variabel bebas 

terhadap, variabel tergantung dengan 

menggunakan tabel dan rumus seperti yang 

ada di bawah ini.. 

 

TABEL 2 

ANALISIS REGRESI LINIER 

BERGANDA 

 

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

Y = 0,157 + 0,008 X1 + 0,036 X2 +0,423 X3 

–0, 277 X4 – 0,017 X5 – 0,169 X6 + 0,041 

X7 + e 

Dari persamaan regresi linier berganda 

diatas, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Konstanta (α) = 0,157 menunjukkan 

besarnya nilai variabel ROA adalah 0,157 

persen. Dengan asumsi bahwa variabel 

bebas adalah nol atau konstan. 

Nilai koefisien LDR (β1) sebesar 0,008 

menunjukkan jika variabel X1 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0,008 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X1 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0,008 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Nilai koefisien IPR (β2) sebesar 0,036 

menunjukkan jika variabel X2 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0,036 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X2 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0,036 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Nilai koefisien APB (β3) sebesar 0,423 

menunjukkan jika variabel X3 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0,423 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X3 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0,432 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Nilai koefisien NPL (β4) sebesar -0,277 

menunjukkan jika variabel X4 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,277 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X4 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0,277 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan.  

Nilai koefisien IRR (β5) sebesar -0,017 

menunjukkan jika variabel X5 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,017 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X5 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 0,017 

persen dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

Variabel Penelitian 

Koefisien 

Regresi 

X1  = LDR 0.008 

X2  = IPR 0.036 

X3  = APB 0.423 

X4  = NPL -0.277 

X5  = IRR -0.017 

X6  = BOPO -0.169 

X7  = FBIR 0.041 

R. Square = 0,860 Sig. F = 0,001 

Konstanta = 0,157 Fhitung  = 40.323 
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       2,18 40,323 

Nilai koefisien BOPO (β6) sebesar -0,169 

menunjukkan jika variabel X6 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,169 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X6 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 0,169 

persen dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

Nilai koefisien FBIR (β7) sebesar 0,041 

menunjukkan jika variabel X7 mengalami 

peningkatan sebesar satu persen maka 

mengakibatkan kenaikan pada variabel Y 

sebesar 0,041 persen dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. sebaliknya jika 

variabel X7 mengalami penuruna sebesar 

satu persen maka mengakibatkan penurunan 

pada variabel Y sebesar 0,041 persen dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Uji F (bersama-sama) 

Melakukan Uji Serempak (Uji F) untuk 

melihat signifikan tidaknya pengaruh 

variabel dependen. pengujian hipotesis ini 

sering disebut pengujian signifikansi 

keseluruhan (overall significanse) terhadap 

garis regresi yang ingin menguji apakah Y 

secara linier berhubungan dengan X1, X2, X3, 

X4, X5, X6,  X7 join hipotesis dapat diuji 

dengan teknik analisis variance (ANOVA) 

(Imam Ghozali 2009;16). adapun langkah-

langkah pengujian dilakukan sebagai 

berikut: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = 0, yang 

berarti bahwa semua variabel bebas secara 

bersama sama mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel tergantung 

(Y). 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠0, yang 

berarti bahwa semua variabel bebas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

α = 0,06 dengan (df) pembilang = k = 7 dan 

df penyebut (n-k-1) = 46 sehingga F tabel 

(0,06 ; 7 ; 46)= 2,18 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak.  

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 dan 

H1 untuk Uji F 
Berdasarkan perhitungan SPSS maka 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 40,323 

Fhitung = 40,323 > Ftabel = 2,18 maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya variabel 

bebas yang terdiri dari LDR, IPR, NPL, 

IRR, BOPO, FBIR, dan APB secara 

simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu 

ROA. 

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan 

seberapa erat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel tergantung (ROA) besarnya 

nilai koefisien korelasi adalah 0,972. Nilai 

tersebut menunjukkan pengaruh antara 

variabel bebas LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, dan FBIR dengan variabel 

tergantung (ROA) adalah sangat erat atau 

kuat karena mendekati angka satu. 

Nilai koefisien determinasi atau R
2
 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat, sehingga diperoleh 

nilai R
2
 = 0,860 yang berarti 86 persen ROA 

dapat dijelaskan oleh variabel LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR 

sedangkan sisanya sebesar 14 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

yang diteliti. 

 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yang terdiri dari LDR, IPR 

Daerah 
Penolakan H0 

Daerah 

Penerimaan H0 
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dan FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA, variabel APB, NPL, dan BOPO 

secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap ROA serta 

variabel IRR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA. 

Langkah pengujiannya sebagai berikut: 

 

Uji Hipotesis 

Uji satu sisi kanan 

H0 = β1 ≤ 0 

Artinya variabel bebas yaitu X1, X2, dan X7 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung (Y). 

H1 = β1 > 0 

Artinya variabel bebas yaitu X1, X2, dan X7 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap variabel tergantung 

(Y). 

Uji satu sisi kiri 

H0 = β1 ≥ 0 

Artinya variabel bebas yaitu X4, X5, dan X8 

secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung (Y). 

H1 : β1 < 0 

Artinya variabel bebas yaitu X4, X5, dan X8 

secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap variabel tergantung 

(Y). 

Uji dua sisi 

H0 : β1 = 0 

Artinya variabel bebas yaitu X5 secara 

parsial mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

H1 : β1 ≠ 0 

Artinya variabel bebas yaitu X5 secara 

parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

α/2 = 0,025 dengan derajat bebas (df) = 54, 

maka diperoleh ttabel = 1,67356 untuk uji satu 

sisi kiri atau sisi kanan. 

α/2 = 0,025 dengan derajat bebas (df) = 54, 

maka diperoleh ttabel = 2,00488 untuk 

uji dua sisi. 

Kriteria pengujian untuk hipotesis tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Untuk uji t sisi kanan 

jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak 

jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima 

Untuk uji t sisi kiri 

jika thitung > -ttabel, maka H0 diterima dan H1 

ditolak 

jika thitung < -ttabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima 

Untuk uji dua sisi 

jika -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak 

jika -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka H0 

ditolak dan H1 diterima 

 

Tabel 3 

     HASIL UJI PARSIAL 

Variabel thitung ttabel H0 H1 R r
2
 

LDR (X1) 0.544 1.67356 Diterima Ditolak 0.080 0.00064 

IPR (X2) 4.188 1. 67356 Ditolak Diterima 0.137 0.018769 

APB (X3) 0.941 -1.67356 Diterima Ditolak 0.525 0.275625 

NPL (X4) -0.944 -1.67356 Diterima Ditolak -0.138 0.019044 

IRR (X5) -1.324 ± 2.00488 Diterima Ditolak -0.192 0.036864 

BOPO (X6) -11.569 -1.67356 Ditolak Diterima -0.863 0.744769 

FBIR (X7) 1.868 1.67356 Ditolak Diterima 0.226 0.051076 



12 

 

Dengan menggunakan perhitungan program 

SPSS diperoleh perhitungan uji t yang 

terdapat pada tabel 3. 

 

Pengaruh X1 terhadap ROA 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X1  mempunyai thitung sebesar -

0.544 dan ttabel sebesar 1.67356 sehingga 

thitung < ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X1 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X1 adalah 0.0064 yang  berarti  

bahwa  secara parsial X1 memberikan 

kontribusi sebesar 0,06 persen terhadap Y. 

 

 

 

 

                                  0,544 1.67356 

Gambar 3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X1) 

 

Pengaruh X2 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X2  mempunyai thitung sebesar -

4.188 dan ttabel sebesar 1.67356 sehingga 

thitung < ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X2 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X2 adalah 0.018769  yang  

berarti  bahwa  secara parsial X2 

memberikan kontribusi sebesar 1,88 persen 

terhadap Y. 

 

 

 

 
                                          1,67356     4,188 

Gambar 4 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X2) 

Pengaruh X3 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X3  mempunyai thitung sebesar 

0,941 dan ttabel sebesar 1.67356 sehingga 

thitung < ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X3 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X3 adalah 0.275625  yang  

berarti  bahwa  secara parsial X3 

memberikan kontribusi sebesar  27,56 

persen terhadap Y. 

 

 

 

 

               -1,67356             0,941   

Gambar 5 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X3) 

 

Pengaruh X4 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X4  mempunyai thitung sebesar -

0.944 dan ttabel sebesar -1,67356 sehingga 

thitung > ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X4 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X4 adalah 0.019044  yang  

berarti  bahwa  secara parsial X4 

memberikan kontribusi sebesar 1,90 persen 

terhadap Y. 

 

 

 

 

 

       -1,67356 0,944      

Gambar 6 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X4) 

 

H0 

diterima  
  0 

H0 ditolak 

H0 

diterima  
  0 

H0 ditolak 

H0 ditolak 

 

 

 

H0 dtolak 

H0 diterima 

0 

  

H0 dtolak 

H0 diterima 

0 
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Pengaruh X5 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X5  mempunyai thitung sebesar -

1.324 dan ttabel sebesar ± 2,00488sehingga 

thitung > ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X5 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X5 adalah 0.036864 yang  

berarti  bahwa  secara parsial X5 

memberikan kontribusi sebesar 3,69 persen 

terhadap Y. 

 

 

 

 

 

           -2,00488                   2,00488 

 

Gambar 7 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X5) 
 

Pengaruh X6 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X6  mempunyai thitung sebesar -

11.569dan ttabel sebesar-1,67356  sehingga 

thitung > ttabel maka Ho ditolak H1 

diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel X6 secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X6 adalah 0.744769  yang  

berarti  bahwa  secara parsial X6 

memberikan kontribusi sebesar 74,47 persen 

terhadap Y. 

 

 

 

 

 

 -11,659    -1,67356    

 

 

 

Gambar 8 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X6) 

 

Pengaruh X7 terhadap Y 

Berdasarkan uji  t  dapat  diketahui  bahwa  

variabel  X7  mempunyai thitung sebesar 

1.868 dan ttabel sebesar 1,67356 sehingga 

thitung > ttabel maka Ho diterima H1 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

X7 secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

tergantung Y. Besarnya koefisien 

determinasi X7 adalah 0.051076 yang  

berarti  bahwa  secara parsial X7 

memberikan kontribusi sebesar 5,10 persen 

terhadap Y. 

 

 

 

 

 

                                             1,67356     1,868 

Gambar 9 

Daerah Penerimaan dan Penolakan H0      

Uji t variabel (X7) 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Jika dibandingkan dengan teori yang ada, 

maka nilai koefisien regresi yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4. Dapat diketahui 

bahwa diantara kesembilan variabel bebas 

yang terdiri dari LDR, IPR, APB, NPL,  

IRR, BOPO, dan FBIR terdapat lima 

variabel yang mempunyai nilai koefisien 

regresi yang sesuai dengan teori yaitu APB, 

IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Sedangkan 

variabel yang mempunyai nilai koefisien 

regresi tidak sesuai dengan teori ada empat 

yaitu LDR, LAR, IPR, dan NPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H0 dtolak 

H0 diterima 

0 

  

H0 dtolak 

H0 diterima 

0 

H0 dtolak 

H0 dtolak 

H0 diterima 

0 
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Tabel 4 

PERBANDINGAN HASIL REGRESI 

DENGAN TEORI 

 

Variabel Teori Koefisien 
Kesesuaian 

Teori 

LDR Positif Positif Sesuai 

IPR Positif Positif Sesuai 

APB Negatif positif Tidak Sesuai 

NPL Negatif Negatif Sesuai 

IRR Positif/Negatif Negatif Tidak Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Positif Sesuai 

 

a. Pengaruh LDR terhadap ROA 

Menurut teori, pengaruh LDR terhadap 

ROA adalah positif. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

LDR dengan ROA memiliki koefisien 

regresi sebesar 0,008. Dengan demikian 

hasil penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

dikarenakan secara teoristis apabila LDR 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

total kredit yang diberikan dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan total dana pihak 

keriga. Akibatnya, terjadi peningkatan 

pendapatan yang lebih besar dari pada 

kenaikan biaya bunga, sehingga laba bank 

akan meningkat dan seharusnya ROA juga 

ikut meningkat. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014, ROA sampel 

penelitihan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren positif sebesar 0.10 persen. 

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Alfin Nadhiroh (2013) 

ternyata hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa adanya hubungan positif 

antara LDR dengan ROA, sedangkan 

apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dewi Dharma Irawan Willy Nahak (2012) 

menyatakan bahwa adanya hubungan yang 

negatif antara LDR dengan ROA. 

b. Pengaruh IPR terhadap ROA 

Secara teori pengaruh IPR terhadap ROA 

adalah positif. Berdasarkan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel IPR 

dengan ROA memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,036. Dengan demikian hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

dikarenakan secara teoristis apabila IPR 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

penempatan pada surat-surat berharga yang 

dimiliki dengan persentase lebih besar 

dibandingkan peningkatan total dana pihak 

ketiga. Akibatnya, terjadi kenaikan 

pendapatan yang lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan biaya, sehingga laba 

bank akan meningkat dan ROA juga ikut 

meningkat. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014, ROA sampel 

penelitihan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren positif sebesar 0.10 persen. 

Apabila hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alfin 

Nadhiroh (2013) ternyata hasil penelitian ini 

sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa adanya hubungan 

positif antara IPR dengan ROA. Sedangkan 

apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian Dewi Dharma Irawan Willy 

Nahak (2012) memiliki hasil yang berbeda 

karena peneliti ini tidak menggunakan 

variabel IPR dalam melaksanakan 

penelitiannya. 

c. Pengaruh APB terhadap ROA 

Secara teori pengaruh APB terhadap ROA 

adalah negatif. Berdasarkan hasil penelitian 

ini diketahui bahwa koefisien regresi untuk 
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variabel APB  sebesar 0,423. Dengan 

demikian hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori.Ketidaksesuaian hasil penelitian 

dengan teori dikarenakan secara teoristis 

apabila APB meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan aktiva produktif bermasalah 

dengan persentase lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan total aktiva 

produktif. Akibatnya, terjadi peningkatan 

biaya yang dicadangkan lebih besar 

dibandingkan peningkatan pendapatan bank, 

sehingga laba bank akan menurun dan ROA 

juga akan ikut menurun. Namun, selama 

periode penelitian triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan II tahun 2014, ROA 

sampel penelitihan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren negatif sebesar 0.10 persen. 

 Hasil penelitian ini dibandingkan dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Alfin Nadhiroh (2013) tidak sesuai 

karena penelitian sebelumnya menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

APB dengan ROA.  Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dewi Dharma Irawan Willy Nahak (2012), 

penelitian ini tidak menggunakan variabel 

APB dalam melaksanakan 

penelitiannya.Pengaruh NPL terhadap ROA 

d. Pengaruh NPL terhadap ROA 

Secara teori pengaruh NPL terhadap ROA 

adalah negatif. Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini adalah diketahui bahwa 

koefisien regresi untuk variabel NPL sebesar 

-0,277. Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. Ksesuaian hasil 

penelitian dengan teori dikarenakan secara 

teoristis apabila NPL meningkat, berarti 

telah terjadi peningkatan pada kredit 

bermasalah lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan total kredit. Akibatnya, akan 

terjadi peningkatan biaya yang harus 

dicadangkan lebih besar dibanding 

peningkatan pendapatan bank, sehingga laba 

bank menurun dan seharusnya ROA juga 

akan ikut menurun. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan II tahun 2014, ROA sampel 

penelitihan cenderung mengalami pen yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren negatif 

sebesar 0.10 persen. 

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Alfin Nadhiroh (2013) dan  Dewi 

Dharma Irawan Willy Nahak (2012) 

memiliki hasil yang tidak sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang 

menyatakan bahwa adanya hubungan negatif 

antara NPL dengan ROA. 

e. Pengaruh IRR terhadap ROA 

Secara teori pengaruh IRR terhadap ROA 

adalah positif atau negatif. Berdasarkan hasil 

dari penelitian ini adalah diketahui bahwa 

koefeisien regresi untuj variabel IRR sebesar 

-0,017. Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori. Kesesuaian hasil 

penelitian dengan teori dikarenakan secara 

teoristis apabila IRR meningkat, berarti telah 

terjadi peningkatan IRSA dengan persentase 

lebih kecil dibandingkan dengan persentase 

peningkatan IRSL. apabila dikaitkan dengan 

suku bunga meningkat maka akan 

menyebabkan peningkatan pendapatan 

bunga lebih besar daripada peningkatan 

biaya. Sehingga, laba akan menurun dan 

ROA bank seharusnya juga akan mengalami 

penurunan. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014, ROA sampel 

penelitihan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren negative sebesar 0.10 persen. 

Hasil penelitian ini tidak sama apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alfin 

Nadhiroh (2013) dan  Dewi Dharma Irawan 

Willy Nahak (2012) yang menyatakan 

adanya hubungan positif  antara IRR dengan 

ROA. 

f. Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Secara teori pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah negatif. Dari penelitian ini terlihat 
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apabila pengaruh BOPO terhadap ROA 

adalah -0,169. Dengan demikian hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

dikarenakan secara teoristis apabila BOPO 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

alokasi dana bank untuk membiayai 

kegiatan operasional dengan persentase 

lebih besar dari pada peningkatan 

pendapatan operasional yang diperoleh 

bank. Akibatnya, sehingga laba bank akan 

turun dan ROA juga akan ikut menurun. 

Selama periode penelitian triwulan I tahun 

2010 sampai dengan triwulan II tahun 2014, 

ROA sampel penelitihan cenderung 

mengalami peningkatan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negative sebesar 0.10 

persen.  

Hasil penelitian ini apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Alfin Nadhiroh (2013) dan  

Dewi Dharma Irawan Willy Nahak (2012) 

pada kenyataannya sesuai dengan hasil 

penelitian ini yang menyatakan adanya 

hubungan negatif antara BOPO dengan 

ROA.. 

g. Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Secara teori pengaruh FBIR terhadap ROA 

adalah positif. Dari hasil penelitian terlihat 

apabila pengaruh FBIR terhadap ROA 

sebesar 0,041. Dengan demikian hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

dikarenakan secara teoristis apabila FBIR 

meningkat, berarti telah terjadi peningkatan 

pendapatan selain bunga dengan persentaser 

lebih besar dibandingkan persentase 

peningkatan pendapatan operasional bank. 

Akibatnya, sehingga laba bank akan 

meningkat dan ROA juga akan ikut 

meningkat. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan II tahun 2014, ROA sampel 

penelitihan cenderung mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan rata-

rata tren positif sebesar 0.10 persen. 

Hasil penelitian ini dibandingkan dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Alfin Nadhiroh (2013) penelitian ini 

tidak sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya 

hubungan positif antara FBIR dengan ROA. 

Sedangkan pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dewi Dharma Irawan Willy 

Nahak (2012), penelitian ini tidak 

menggunakan variabel FBIR dalam 

melaksanakan penelitiannya.Pengaruh FBIR 

terhadap ROA 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebbagai berikut : 

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

BOPO dan FBIR secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa. Besarnya pengaruh 

variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, dan FBIR secara simultan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa sebesar 71,5 persen, 

sedangkan sisanya 28,5 persen 

disebabkan oleh variabel diluar 

penelitian. Dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan variabel 

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

FBIR secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah di 

Jawa diterima.. 

2. LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 0,6 persen. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa LDR secara parsial 
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mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa ditolak.. 

3. IPR secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah di 

Jawa periode penelitian tahun 2010 

triwulan I sampai dengan tahun 2014 

triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 1,87 persen. Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa IPR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa diterima. 

4. APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 27,56 persen. Dengan 

demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa ditolak. 

5. NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 1,90 persen. Dengan 

demikian hipotesis kelima yang 

menyatakan bahwa NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa ditolak.. 

6. IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 3,68 persen. Dengan 

demikian hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa ditolak. 

7. BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 74,47 persen. Dengan 

demikian hipotesis ketujuh yang 

menyatakan bahwa BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa 

diterima.. 

8. FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah di Jawa periode penelitian tahun 

2010 triwulan I sampai dengan tahun 

2014 triwulan II. Besarnya kontribusi 

pengaruh sebesar 5,10 persen. Dengan 

demikian hipotesis kedelapan yang 

menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa ditolak. 

9. Diantara kedelapan variabel bebas LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, BOPO dan 

FBIRyang memiliki pengarug paling 

dominan terhadap ROA adalah BOPO 

karena BOPO berkontribusi terhadap 

perubahan ROA sebesar 74,47 persen.. 

. 

Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa penelitihan ini 

yang telah dilakukan masih mempunyai 

keterbatasan. Adapun keterbatasan 

penilitihan ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Periode penelitian yang digunakan 

hanya selama 4,5 tahun, yaitu mulai 

triwulan I 2010 sampai dengan triwulan 

II 2014. 
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2. Jumlah variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini terbatas, khususnya 

variabel bebas hanya meliputi likuiditas 

(LDR, IPR), kualitas aktiva 

(APB,NPL), sensitivitas terhadap pasar 

(IRR), dan efisiensi (BOPO, FBIR). 

3. Objek penelitian ini hanya terbatas pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa 

yakni BPD Jawa Timur, BPD 

Yogyakarta dan BPD Jawa Barat dan 

Banten, yang masuk dalam sampel 

penelitian. 

 

Saran 
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian 

yang telah dilakukan di atas masih 

mempunyai banyak kekurangan dan 

keterbatasan. Untuk itu, penulis 

menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang mempunyai kepentingan dengan 

hasil penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi Bank Pembangunan Daerah di Jawa 

a. Kebijakan yang terkait dengan BOPO, 

berdasarkan hasil penelitian ini BOPO 

mempunyai pengaruh yang paling 

dominan terhadap ROA yakni sebesar 

74,47 persen. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh maka hendaknya BPD Jawa 

Barat dan Banten lebih 

mengefisienkan penggunaan biaya 

operasional, bersamaan dengan 

meningkatkan pendapatan operasional. 

b. Kebijakan yang terkait dengan IPR, 

berdasarkan hasil penelitian ini IPR 

mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap ROA yakni sebesar 12,13 

persen. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh maka hendaknya BPD 

yogyakarta lebih mengefisienkan 

kemampuan dalam memenuhi 

kewajiban terhadap pihak ketiga, 

bersamaan dengan meningkatkan 

penggunaan surat berharga. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang 

mengambil tema sejenis, sebaiknya 

mencakup periode penelitian yang lebih 

panjang dengan harapan akan 

memperoleh hasil penelitian yang lebih 

signifikan dan sebaiknya penggunaan 

variabel bebas seperti kualitas produktif 

(APYDAP). Serta perlu 

mempertimbangkan subjek penelitian 

yang akan digunakan dengan melihat 

perkembangan kondisi perbankan di 

Indonesia. 
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