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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti sekarang 

adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Alvin Nadhiroh ( 2013 ) 

Penelitian ini berjudul "Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR terhadap Return On Asset (ROA) pada bank pemerintah". 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan penelitianya pada tingkat 

probabilitas bank dengan mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba 

untuk periode penelitian. Dimana penelitian probabilitas ini di hitung dengan 

menggunakan Return On Asest (ROA). Subyek penelitihan ini menggunakan 

bank-bank pemerintah. Dalam penelitia ini penulis mengangkat permasalahan 

mengenai rasio LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR yang secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA terhadap bank-

bank pemerintah. ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan bank ke bank 

yang lebih baik dalam menggunakan aset yang dimiliki.  

Penelitihan yang dilakukan oleh Alvin Nadjuga hiroh mengunakan 

metode penelitian kuantitatif yang dianalisis juga mengunakan data kuantitatif. 

Variabel independen yang digunakan adalah LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR terhadap Return On Asset (ROA). Untuk menentukan sampel 
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menggunakan teknik purposive sampling, yang menentukan sampel yang dipilih 

dengan criteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank 

Pemerintah yang memiliki total aset dengan setidaknya 250 triliun ketiga dua 

semester2012. Kemudian Sampel ditentukan, yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi 

linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR semua bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA. Sebagian BOPO, memiliki efek yang signifikan 

sedangkan LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, dan FBIR tidak berpengaruh 

signifikan dan variabel yang paling dominan dari delapan variabel BOPO. Pada 

penelitian ini di jelaskan sebuah kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis data 

dan hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian ini dapat di tarik dua 

kesimpulan yaitu, pertama Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, 

dan FBIR secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel ROA pada Bank Pemerintah mulai triwulan I 2008 sampai triwulan II 

2012. Besar pengaruh terhadap ROA yaitu sebesar 71,4 persen yang berarti bahwa 

perubahan yang terjadi pada variabel ROA pada Bank Pemerintah yang 

merupakan sampel penelitian dipengaruhi oleh variabel LDR, IPR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, dan FBIR sedangkan sisanya sebesar 28,6persen dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel penelitian. Dengan demikian hipotesis nomor 

satu penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank pemerintah adalah diterima. Kesimpulan yang kedua 
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menyatahkan bahwa. variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank-bank Pemerintah periode triwulan I tahun 

2008 sampai dengan triwulan II tahun 2012. Besarnya pengaruh LDR terhadap 

ROA yaitu 9,06 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

nomor dua yang menyatakan bahwa LDR secara parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah adalah diterima. 

Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk menentukan tingkat 

signifikansi secara bersama-sama atau sebagian pengaruh variabel independen 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR terhadap Return On Asset 

(ROA) pada bank pemerintah. Penelitian Alvin Nadhiro memiliki persamaan 

dengan penelitihan ini, yaitu penelitian ini dengan penelitian Alvin nadhiro sama-

sama menganalisis pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR 

terhadap Return On Asset (ROA). Kedua penelitihan ini mengukur tingkat 

kemampuan bank dengan rasio keuangan yaitu Return On Asset (ROA).  Namun, 

penelitihan Alvin Nadhiro dan penelitihan ini memiliki perbedaan dari variabel 

independent yang di gunakan dan obyek penelitian. Penelitian Alvin Nadhiro 

mengunakan bank pemerintah sebagai focus analisis terhadap obyek penelitihanya 

dan penelitihan ini berfocus kepada analisa obyek penelitian BPD dijawa. 

Perbedaan focus analisa obyek penelitian ini memiliki dasar perbedaan yang 

mendasar dari segi structural kelembagaan bank dan cakupan operasiaonal obyek 

penelitian tersebut. 
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2. Dewi Dharma Irawan Willy Nahak (2012) 

Penelitian ini berjudul Pengaruh risiko bisnis pada return on asset 

(ROA) pada swasta nasional bank-bank komersial untuk go public. Secara garis 

besar topik penelitian Dewi Dharma Irawan Willy Nahak berfokus kepada 

operasional kegiatan bank dimana, kegiatan tersebut memberikan keuntungan 

kepada bank secara financial dan modal. Tingkat kemampuan bank dalam 

mendapatkan keuntungan dapat diukur dengan rasio-rasio tingkat profitabilitas  

bank yang berorientasi terhadap peningkatan pendapatan atau profit. Dalam 

penelitihan Dewi Dharma Irawan Willy Nahak salah satu cara mengukur rasio-

rasio tingkat prifitabilitas bank dapat mengunakan mekanisme return on asset 

(ROA). 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitihan Dewi Dharma Irawan 

Willy Nahak dengan judul penelitihan Pengaruh risiko bisnis pada return on asset 

(ROA) pada swasta nasional bank-bank komersial untuk go public ini memiliki 

tiga permasalahan pokok yang coba diangkat, yaitu pertama adalah pencarian 

korelasi antara NPL, LDR, BOPO, IRR, PDN, dan PR dengan pengaruh 

signifikansi terhadap ROA pada bank-bank swasta yang go public. Kedua 

penelitihan ini menitik beratkan penelitihanya pada pengaruh resiko bisnis 

terhadap ROA pada bank-bank swasta yang go public. Ketiga dewi mencoba 

melakukan sebuah analisis relasi antara resiko bisnis bank swasta yang go public 

terhadap profitabilitas pendapatan bank yang diperoleh dari jasa dan resiko 

penyusutan modal. 
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Penelitihan dewi mengunakan metode penelitihan kuantitatif dengan 

variabel bebas. Tingkat bank laba dapat diukur dengan melihat rasio bank 

profitabilitas . Salah satu cara adalah dengan menggunakan Return On Assets 

(ROA) . Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Risiko Kredit (NPL), 

Likuiditas Risiko (LDR), Risiko Operasional (BOPO), Risiko Suku Bunga (IRR), 

Asing Bursa Risiko (PDN) dan Risiko Modal (PR) dari variabel dependen 

(terikat), yaitu Return On Asset (ROA) dan Populasi dalam penelitian ini adalah 

Nasional Bank Swasta Go Public. 

Kesimpulan yang coba ditulis oleh Dewi Dharma Irawan Willy 

Nahak adalah dengan berdasarkan hasil uji F yang telah diilakukan maka dapat 

diperoleh bahwa variabel NPL, LDR, BOPO, IRR, PDN dan PR secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Swasta 

Nasional Go Public. Besar pengaruhnya yaitu sebesar 49,2 persen yang berarti 

bahwa perubahan yang terjadi pada ROA Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public yang merupakan subjek penelitian dipengaruhi oleh variabel NPL, LDR, 

BOPO, IRR, PDN dan PR sedangkan sisanya 50,8 persen di pengaruhi oleh 

variabel lain diluar variabel penelitian. Dengan demikian hipotesis pertama 

penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel NPL, LDR, BOPO, IRR, PDN dan 

PR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public adalah diterima. Variabel yang paling 

dominan dalam penelitian ini adalah PR karena memiliki terbesar kontribusi 

terhadap ROA sebesar 12,99 persen dibandingkan dengan lainnya yang signifikan 

variabel. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara NPL, LDR, BOPO, IRR, PDN, dan PR secara bersama-sama 

maupun secara parsial terhadap (ROA) pada bank-bank Swasta Nasional yang Go 

Public Perbankan merupakan salah satu bagian dari sistem keuangan, yaitu 

fungsinya sebagai perantara keuangan sebagai lembaga yang bertindak sebagai 

perantara antara dua pihak yaitu kelebihan dana dan kekurangan dana. Risiko 

bisnis Bank termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, suku 

bunga, risiko nilai tukar dan risiko modal. Risiko ini mempengaruhi pendapatan,  

karena bank menghimpun dana dari bank diharapkan untuk mengelola dana 

dengan yang terbaik, karena mempengaruhi nasib kebutuhan modal bank.  

Penulis memilih penelitihan dari Alvin Nadhiro dan Dewi Dharma 

Irawan Willy Nahak untuk dijadikan sebagai rujukan karena penelitihan Alvin 

Nadhiro dan Dewi Dharma Irawan Willy Nahak memberikan beberapa gambaran, 

masukan, dan persamaan sehinga penelitihan tersebut akan membantu penelitihan 

ini untuk menjadi sempurna dan menjadi lebih baik. akan tetapi ada perbedaan 

mendasar antara penelitihan ini dengan penelitihan Alvin Nadhiro Dewi Dharma 

Irawan Willy Nahak, sehingga berdasarkan perbedaan dan kekurangan tersebut 

peneliti dapat mengisi ruang kosong dan menyempurnakan dari penetian dewi 

khususnya dan keilmuan ekonimi perbankan pada umumnya. 

Berdasarkan uraian penelitihan terdahulu yang di jadikan rujukan 

dalam penelitihan ini, maka persamaan dan perbedaan antara penelitihan 

terdahulu dengan penelitihan yang sekarang adalah seperti yang ditunjukan pada 

tabel 2.1 



17 

 

 
 

Tabel 2.1 

PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Keterangan Alfin Nadhiroh Dewi Dharma 

Irawan Willy 

Nahak 

Achmad 

Azarudin Ali 

Fikri 

 

 

Judul 

Pengaruh LDR, 

IPR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, 

dan FBIR 

terhadap ROA  

padaBank-bank 

pemerintah 

Pengaruh Risiko 

Usaha Terhadap 

Return On Asset 

(ROA) Pada Bank 

Umum swasta 

nasional Yang Go 

Public 

Pengaruh LDR, 

IPR, APB, NPL, 

IRR, BOPO, dan 

FBIR terhadap 

ROA Pada Bank 

Pembangunan 

Daerah di Jawa 

Variabel terikat ROA ROA ROA 

Variabel bebas LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, 

BOPO, DAN 

FBIR 

NPL, LDR, 

BOPO, IRR, PDN 

dan PR 

LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, BOPO, 

FBIR 

Teknik sampling Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Purposive 

Sampling 

Subyek 

penelitian 

Bank-bank 

pemerintah 

Bank umum 

swasta nasional go 

public 

Bank 

Pembangunan 

Daerah di Jawa 

Pengumpulan 

data 
Data Sekunder Data Sekunder Data Sekunder 

Metode 

penelitian 
Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Periode 

penelitian 

2008-2012 2008-2011 2010-2014 

Teknik analisis 

data 

Regresi Linear 

Berganda 

Regresi Linear 

Berganda 

Regresi Linear 

Berganda 

Sumber : Alfin Nadhiroh (2013), Dewi Dharma Irawan Willy Nahak (2012) 

2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan 

sebagai landasan penyusunan hipotesis serta analisisnya. 
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2.2.1  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 saja yang perlu diperbaiki dan 

bagaimana cara memperbaikinya. 

2.2.2 Pengukuran kinerja keuangan bank 

Kondisi keuangan dan kinerja suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

dibuat oleh bank secara periodik. Pada dasarnya analisis rasio adalah suatu teknik 

yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kegiatan operasi bank dengan cara 

mengembangkan ukuran kinerja operasi bank dengan cara mengembangkan 

ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Analisis rasio keuangan 

bank dapat memberikan petunjuk gejala-gejala serta informasi keuangan lainnya 

mengenai keadaan keuangan suatu bank. Analisis rasio keuangan terdiri dari : 

 

A. 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) : 
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1) 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: 

LDR = Jumlah Kredit Yang Diberikan X 100%........................................(1) 

          Dana Pihak ketiga 

Dimana: 

a. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga 

(tidak termasuk kredit bank lain) 

b. Total dana pihak ketiga trdiri dari giro, tabungan, deposito (tidak 

termasuk antar bank) 

2) 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 = Surat - Surat Berharga X 100%……….………….…….…………(3) 

   Total Dana Pihak Ketiga 

Dimana : 
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a. Surat berharga : sertifikat bank Indonesia (SBI), surat berharga yang 

dimiliki bank, obligasi pemerintah dan surat berharga yang dibeli 

dengan janji jual kembali. 

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

termasun antar bank). 

B. Kualitas Aktiva 

“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) : 

1) 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:  

APB = Aktiva Produktif Bermasalah x 100 %......………………………(5) 

Total Aktiva Produktif 

Dimana : 

a. Cakupan komponen aktiva produktif berpedoman kepada ketentuan 

BI 



21 

 

 
 

b. Aktiva produktif bermasalah merupakan aktiva produktif dengan 

kualitas kurang lancer, diragukan dan macet 

2) 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:: 

NPL = Kredit Bermasalah X 100%... ........................................................(6) 

 Total Kredi 

Dimana : 

a. kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk kredit kepada bank lain) 

b. kredit bermasalah merupakan kredit yang terdiri dari kurang lancer 

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

c. total kredit merupakan jumlah kredit kepada pihak ketiga untuk pihak 

terkait maupun tidak terkait 

 

C. 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) 
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yang menambahkan rasio untuk mengukur kinerja sesitivitas terhadap pasar yaitu 

sebagai berikut:  

1) 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:  

IRR = IRSA X 100 %.................................................................................(10) 

     IRSL 

Dimana : 

a. IRSA : sertifikat bank Indonesia (SBI), giro pada bank lain, pendapatan 

pada bank lain, kredit yang diberikan dan penyertaan 

b. IRSL : giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan simpanan dari 

bank lain diterima 

D. Efisiensi Bank 

“Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk memastikan efisiensi 

dan kualitas pendapatan bank secara benar dan akurat”. kelemahan dari sisi 

pendapatan riil merupakan indicator terhadap potensi masalah bank. Rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi adalah sebagai berikut (veitzal Rifai 2012 

480-482) :      
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1) Biaya Operasional Terhadap Beban 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: 

Total Biaya Operasional  

BOPO  =       x 100%.............(12) 

    Total Pendapatan Operasional 
 

Dimana : 

 

a. Total biaya oprasional adalah beban bunga ditambah beban oprasional 

b. Total pendapatan oprasional adalah pendapatan bunga ditambah 

pendapatan oprasional 

2) 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: 

FBIR= Pendapatan Operasional diluar bunga X 100%.........................(13) 

       Pendapatan Operasional 
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a. Biaya administrasi: Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang 

memerlukan administrasi  tertentu. Pembebanan biaya administrasi 

biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu. 

b. Biaya kirim: Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), 

baik jasa transfer dalam negeri maupun luar negeri  

c.  Biaya tagih: Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk 

menagihkan  dokumendokumen milik nasabahnya, seperti jasa kliring dan 

jasa inkaso. 

d. Biaya provisi dan komisi Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan 

kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank 

terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi 

tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang 

bersangkutan. 

e. Biaya sewa: Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan 

jasa save deposit box. Besarnya  biaya sewa tergantung dari ukuran box 

dan jangka waktu yang digunakannya. 

f. Biaya iuran: Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau 

kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. 

Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan pertahun. 

E. Profabilitas 

“profabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu”. pengukuran 
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kinerja profabilitas bank dapat diukur dengan rasio sebagai berikut (Kasmir 

2012:327-329) : 

1. Return on Asset (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

menghasilkan incame dari pengelolahan asset. Rasio ini dapat diukur dengan 

mengunakan rumus sebagai berikut : 

ROA  = Laba Bersih   100%………………….(14) 

    Total Aset  

Dimana : 

a. Laba sebelum pajak merupakan laba bersih dari kegiatan oprasional bank 

sebelum pajak 

b. Total aktiva merupakan rata-rata volume usaha 

2. Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelolah capital yang ada untuk mendapatkan net income. Rasio ini 

dapat diukur dengan mengunakan rumus sebagai berikut: 

  Laba Setelah Pajak 

ROE =         x 100%...............................................(17) 

  Rata-rata Equity 

 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) digunakan sebagai proksi dari Rasio Pasar. 

Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga 

bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut : 
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  Pendapatan Bunga Bersih 

NIM =                                                            x 100%.................................(18) 

  Rata-rata Aktiva Produktif 

 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang menjadi subyek 

menggunakan  rasio ROA. 

2.2.3 Pengaruh LDR, 1PR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR terhadap ROA 

1. Pengaruh LDR dengan ROA 

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. 

2. Pengaruh IPR dengan ROA 

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. 

3. Pengaruh APB dengan ROA 

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 
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aktiva produktif. Akibatnya, terjadi peningkatan biaya yang dicadangkan 

lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan, sehingga laba bank 

menjadi menurun dan ROA juga ikut menurun. 

4. Pengaruh NPL dengan ROA 

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. 

5. Pengaruh IRR dengan ROA 

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. 

6. Pengaruh BOPO dcngan ROA 
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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. 

7. Pengaruh FBIR dengan ROA 

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. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hubungan antara variabel yang telah di 

jelaskan diatas, maka dapat di gambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

NPL IRR APB 

Return On Assets 

(ROA) 

IPR LDR BOPO 

 

FBIR 

Kinerja Keuangan 

LIKUIDITAS KUALITAS AKTIVA SENSIVITAS EFISIENSI 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dengan  melihat  tingkat permasalahan yang telah diketahui  dan 

teori-teori yang  melandasi  serta memperkuat permasalahan tersebut, maka dapat 

diambil suatu hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa.  

2. LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

3. IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

4. APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

5. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

6.  IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 

7. BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 
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8. FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah di Jawa. 


