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ABSTRACT 

 

This research is done to analyze whether LDR, IPR, APB, NPL, IR R, 

BOPO, FBIR, FACR and PR are both simultaneously and partially have significant 

influence toward ROA  in Regional Development Bank. In this study using purposive 

sampling method, to obtain a sample of 4 Regional Development Bank. The analysis 

technique used multiple linear regression using SPSS 18.0 for Windows. The results of 

this study simultaneous liquidity ,quality assets , market sensitivity , efficiency , and the 

solvability significant effect on the Return on Assets (ROA). Partially liquidity as 

measured by LDR and IPR is significant positive effect on ROA. Asset quality as 

measured by APB  and NPL showed that APB not significant negative effect, whereas 

NPL is not significant positive effect on ROA. Sensitivity to market measured by IRR is 

not a significant positive effect on ROA. Efficiency measured by BOPO and FBIR 

showed that BOPO is significant negative effect on ROA,while FBIR is not a significant 

positive effect on ROA, Solvability measure by the (FACR) and (PR) showed that FACR 

not significant negative effect on ROA while PR is not a significant positive effect on 

ROA . 

 

Keywords : liquidity ,  quality  assets , market sensitivity , efficiency , and the 

solvability 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan  ekonomi  

yang sangat pesat saat ini banyak terlihat 

dari banyaknya bisnis-bisnis baru yang 

muncul dan semakin berkembang. Hal 

itu menyebabkan banyaknya transaksi-

transaksi bisnis yang dilakukan oleh 

para pelaku bisnis dan masyarakat maka 

dari itu diperlukan bank sebagai suatu 

lembaga keuangan yang dapat 

memfasilitasi kegiatan tersebut  

Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam ranngka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

(UU No.10. 1998 Tentang pengertian 

Bank). Dalam menjalankan kegiatannya 

Bank memiliki fungsi utama yaitu 

sebagai “financial intermediary” yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat yang 

kelebihan dana (surplus) dan 

menyalurkan dana kemasyarakat yang 

kekurangan dana (defisit). Tujuan utama 

bank yaitu memperoleh profit atau 

keuntunggan yang tinggi. 

mailto:imadewirasanta@gmail.com
mailto:jodisetya@yahoo.com
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ROA  yaitu  salah satu rasio 

profitabilitas yang mengukur 

kemampuan bank dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. ROA 

merupakan perbandingan antara laba 

sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan 

total aktiva yang dimiliki bank. ROA 

yang positif menunjukkan bahwa dari 

total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi, bank mampu memberikan 

laba bagi bank. Sebaliknya apabila ROA 

yang negatif menunjukkan bahwa dari  

total  aktiva  yang dipergunakan, bank 

mendapatkan kerugian. Jika suatu bank 

mempunyai ROA yang tinggi maka 

bank tersebut berpeluang besar dalam 

meningkatkan  pertumbuhan. 

ROA sebuah bank seharusnya 

mengalami peningkatan dari tahun 

ketahun, tetapi hal itu tidak terjadi pada 

ROA Bank Pembangunan Daerah. 

 

Tabel 1 

PERKEMBANGAN ROA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

PERIODE 2010 – 2014 

(dalam persentase) 

 

 
Sumber: Laporan Publikasi Bank Indonesia (www.bi.go.id), data diolah 

 

Berdasarkan  tabel 1.1 ROA  pada 

Bank Pembangunan Daerah pada lima 

tahun terakhir mulai tahun 2010 sampai 

tahun 2014 cenderung mengalami 

penurunan  jika dilihat dari trent masing 

– masing bank teryata dari 26 Bank 

No Nama Bank 2010 2011 Tren 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren Rata - Rata Tren

1 Bank Aceh 1.75 2.69 0.94 3.53 0.84 3.31 -0.23 3.18 -0.12 0.29

2 Bank DKI 1.50 2.09 0.59 1.69 -0.40 2.61 0.91 1.92 -0.68 0.08

3 Bank Kalimantan Tengah 5.08 4.20 -0.88 4.09 -0.11 4.45 0.35 5.01 0.57 -0.01

4 BPD Bali 3.46 3.41 -0.05 4.15 0.74 3.88 -0.27 3.70 -0.18 0.05

5 BPD Bengkulu 6.03 3.29 -2.74 3.67 0.37 4.51 0.85 3.78 -0.74 -0.45

6 BPD DIY Yogyakarta 2.49 2.53 0.03 2.48 -0.05 2.79 0.31 2.70 -0.09 0.04

7 BPD Jambi 7.21 4.43 -2.78 3.79 -0.64 3.87 0.07 3.18 -0.69 -0.81

8 BPD Jawa Barat dan Banten 2.90 2.49 -0.41 2.24 -0.25 5.68 3.44 2.01 -3.67 -0.18

9 BPD Jawa Tengah 2.84 2.49 -0.35 1.14 -1.35 1.43 0.29 2.92 1.49 0.01

10 BPD Jawa Timur 5.80 4.78 -1.02 3.44 -1.34 3.49 0.05 3.62 0.13 -0.44

11 BPD Kalimantan Barat 3.79 2.87 -0.92 4.10 1.23 3.45 -0.66 3.18 -0.27 -0.12

12 BPD Kalimantan Selatan 3.45 2.49 -0.96 1.80 -0.69 2.56 0.76 2.74 0.19 -0.14

13 BPD Kalimantan Timur 5.26 2.78 -2.48 2.41 -0.37 3.15 0.74 2.26 -0.88 -0.60

14 BPD Lampung 4.84 2.87 -1.97 2.56 -0.32 2.20 -0.36 4.23 2.02 -0.12

15 BPD Maluku 3.58 3.88 0.30 4.41 0.53 3.62 -0.79 0.01 -3.61 -0.71

16 BPD Nusa Tenggara Barat 5.95 5.53 -0.42 5.69 0.16 5.46 -0.22 4.51 -0.95 -0.29

17 BPD Nusa Tenggara Timur 4.19 4.13 -0.06 3.77 -0.36 4.36 0.59 4.00 -0.36 -0.04

18 BPD Papua 2.80 2.86 0.06 2.81 -0.05 2.86 0.04 1.03 -1.83 -0.35

19 BPD Riau Kepri 3.71 2.34 -1.37 2.29 -0.05 3.10 0.82 3.02 -0.08 -0.14

20 BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 3.81 4.88 1.07 4.74 -0.14 5.07 0.33 5.40 0.32 0.32

21 BPD Sulawesi Tengah 5.35 3.53 -1.83 2.08 -1.44 3.59 1.51 3.79 0.20 -0.31

22 BPD Sulawesi Tenggara 6.72 6.44 -0.28 4.86 -1.59 4.90 0.04 4.66 -0.24 -0.41

23 BPD Sulawesi Utara 2.74 1.97 -0.77 3.00 1.03 3.43 0.43 1.95 -1.48 -0.16

24 BPD Sumatera Barat 3.28 2.56 -0.72 2.63 0.07 2.66 0.03 1.93 -0.73 -0.27

25 BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 2.58 2.57 -0.01 1.85 -0.72 1.95 0.10 2.16 0.21 -0.08

26 BPD Sumatera Utara 4.41 3.13 -1.28 3.11 -0.02 3.41 0.30 2.66 -0.75 -0.35

105.52 87.23 -18.29 82.34 -4.89 91.79 9.44 79.56 -12.22 -25.96

4.06 3.36 -0.70 3.17 -0.19 3.53 0.36 3.06 -0.47 -0.20

Jumlah

Rata - Rata Tren / Tahun

http://www.bi.go.id/
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Pembangunan Daerah  terdapat 20 bank 

mengalami penurunan yaitu pada Bank 

Kalimantan Tengah, BPD Bengkulu, 

BPD Jambi, BPD Jawa barat dan 

Banten,BPD Jawa Timur, BPD 

Kalimantan Barat, BPD Kalimantan 

selatan, BPD Kalimantan Timur, BPD 

Lampung, BPD Maluku, BPD Nusa 

Tenggara Barat, BPD Nusa Tenggara 

Timur, BPD Papua, BPD Riua Kepri, 

BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi 

tenggara, BPD Sulawesi Utara, BPD 

Sumatera Barat, BPD Sumatera Selatan 

dan Bangka Belitung, BPD Sumatera 

Utara. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi ROA, diantaranya 

adalah likuiditas, kualitas aktiva, , 

sensitifitas,efisiensi dan solvabititas. 

“Likuiditas merupakan faktor yang 

sangat penting untuk dapat  mengetahui 

tingkat kemampuan suatu bank untuk 

memenuhi atau membayar kewajiban 

jangka pendek atau yang telah jatuh 

tempo” (Kasmir, 2010:272). Untuk  

menghitung tingkat likuiditas  bank 

dapat di hitung dengan rasio Loan to 

Deposit Ratio(LDR) dan Investing 

Policy Ratio (IPR) 

LDR mempunyai pengaruh positif 

terhadap ROA . Hal ini dapat terjadi 

karena apabilaLDR meningkat,berarti 

telah terjadi peningkatan total kredit 

yang diberikan dengan persentase yang 

lebih besar dibanding persentase 

peningkatan total dana pihak 

ketiga.Akibatnya terjadi kenaikan 

pendapatan bunga lebih besar dibanding  

dengan peningkatan biaya bunga, 

sehingga laba Bank meningkat dan 

ROA meningkat. Dengan demikian 

LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh Positif terhadap ROA. 

IPR  mempunyai  pengaruh positif 

atau negatif terhadap ROA. Hal ini 

dapat terjadi karena apabila IPR 

meningkat,berarti telah terjadi 

peningkatan surat-surat berharga yang 

dimiliki bank dengan persentase  lebih 

besar dibanding persentase peningkatan 

total dana pihak ketiga. Akibatnya 

terjadi kenaikan  pendapatan bunga 

lebih besar besar dibandingkan  

kenaikan biaya, sehingga  laba Bank  

meningkat dan ROA bank   meningkat. 

Dengan demikian IPR secara parsial 

mempunyai pengaruh Positif terhadap 

ROA 

“Kualitas  aktiva adalah 

kemampuan dari aktiva yang dimiliki 

oleh bank dalam rupiah dan valuta 

asing dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan  sesuai dengan  

fungsinya” (Lukman Dendawijaya, 

2009:61). Kualitas aktiva  dapat  diukur 

dengan  menggunakan  rasio  keuangan  

antara  lain Aktiva  Produktif  

Bermasalah  (APB) dan  Non  

Performing  Loan   ( NPL)  

APB memiliki pengaruh negatif 

terhadap ROA.  Hal ini  dapat terjadi  

karena apabila APB meningkat, berarti 

menunjukkan bahwa kenaikan aktiva 

produktif  bermasalah dengan 

persentase yang lebih besar dibanding 

persentase aktiva produktif, 

akibatnyaterjadi peningkatan  biaya 

pencadangan untuk aktiva produktif  

bermasalah   lebih besar dibandingkan 

dengan  peningkatan  pendapatan yang 

diterima oleh bank. Sehingga  laba 

Bank  turun, ROA Bank menurun. 

Dengan demikian APB  secara parsial 

mempunyai pengaruh Negatif  terhadap 

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 dengan persentase 

peningkatan  total  kredit.  Akibatnya 

terjadi kenaikan biaya pencadangan 

kredit bermasalah lebih besar. Sehingga  

mengakibatkan  laba  Bank  menurun  

dan ROA  penurunan. Dengan demikian  

NPL  secara parsial mempunyai 

pengaruh Negatif  terhadap ROA. 

“Sensitivitas terhadap pasar 

merupakan penilaian terhadap 
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kemampuan modal bank untuk 

mengcover akibat yang ditimbulkan 

oleh perubahan risiko pasar dan 

kecukupan manajemen risiko pasar” 

(VetzalRifai 2012: 485).Sensitivitas 

terhadap pasar dapat diukur 

menggunakan rasio keuangan antara 

lain interest Rate Ratio (IRR) 

IRR  mempunyai  pengaruh  positif  

atau  negatif terhadap ROA.Hal 

initerjadi karena apabila IRR 

mengalami peningkatan, berarti telah 

terjadi peningkatan IRSA dengan 

persentase yang lebih besar dibanding 

persentase peningkatan IRSL. Apabila 

pada saat itu tingkat suku bunga 

cenderung  meningkat maka terjadi  

peningkatan  pendapatan  bunga lebih 

besar dibanding peningkatan biaya 

bunga. Akibatnya terjadi kenaikan laba 

yang pada akhirnya menyebabkan ROA 

bank meningkat. Sebaliknya, apabila 

pada saat itu tingkat suku bunga 

cenderung menurun maka terjadi 

penurunan pendapatan bunga lebih 

besar  dibanding  penurunan  biaya  

bunga.  Akibatnya terjadi penurunan 

laba yang pada akhirnya menyebabkan 

ROA bank menurun. 

Efisiensi adalah rasio yang 

digunakan  untuk  memastikan efisiensi 

dan  kualitas  pendapatan  bank  secara  

benar danakurat (Veitzal Rifai 

2012:480). Efisiensi bank dapat diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan 

antara lain Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Fee Based Income Ratio (FBIR). 

BOPO mempunyai pengaruh 

negatif terhadap ROA. Hal ini dapat 

terjadi karena apabilaBOPO  meningkat 

berartitelah terjadi peningkatan biaya 

(beban) operasional dengan persentase 

lebih besardibanding persentase 

peningkatan pendapatan operasional. 

Akibatnya laba akan menurun dan ROA 

akan turun. 

 FBIR   mempunyai   pengaruh 

positif  terhadap  ROA.  Hal  ini  terjadi 

karena apabila  FBIR  meningkat  , 

berarti telah terjadi peningkatan 

pendapatan operasional di luar 

pendapatan bunga dengan   persentase  

yang lebih  besar dibanding  dengan   

persentase   total   pendapatan   

operasional  yang   diterima oleh Bank. 

Akibatnya   laba  bank   meningkat  dan   

ROA   bank   juga meningkat. 

Permodalan merupakan salah satu 

faktor terpenting yang mempengaruhi  

pendapatan  laba  bank atau 

profitabilitas.  Rasio permodalan 

solvabilitas  merupakan  rasio yang 

menjadi faktor penting dalam melihat 

kemampuan bank memenuhi  

kewajiban modal minimum. Dalam 

mengukur tingkat  solvabilitas  suatu  

bank  salah  satunya   mengunakan   

fixed Asset Capital  Rasio  (FACR) dan 

Primery Ratio (PR).  

FACR  memiliki  pengaruh  negatif  

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila FACR meningkat, 

berarti telah terjadi peningkatan 

penempatan alokasi dana pada aktiva 

tetap dengan persentase lebih besar 

dibanding persentase peningkatan 

modal. Akibatnya  laba bank turun 

ROA bank turun.  

PR memiliki pengaruh positif 

terhadap ROA. Hal ini dapat terjadi 

karena apabila PR meningkat, berarti 

telah terjadi  peningkatan modal sendiri 

dengan  persentase  lebih besar  

dibandingkan  persentase total aktiva, 

sehingga laba meningkat dan  ROA. 

Dengan demikian PR berpengaruh 

positif terhadap ROA. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah, maka permasalahan yang akan 

dibahas  dan dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Pertama apakah Rasio LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, FACR, 

dan PR secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank-bank Pembangunan 

Daerah? 

 Kedua apakah LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 
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signifikan terhadap ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah? 

Apakah IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan Daerah? 

Ketiga apakah APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif  yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah? 

Kelima apakah NPLsecara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap  ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah?  

Keenam apakah IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan Daerah? 

Keenam apakah BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap  ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah? 

Ketujuh apakah FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah? 

Kedelapan  apakah FACR secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank-bank Pembangunan Daerah? 

Kesembilan apakah PR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank-

bank Pembangunan Daerah? 

Kesepuluh Diantara kesembilan Rasio 

tersebut, Rasio manakah yang 

memberikan kontribusi dominan pada 

Bank-bank Pembangunan Daerah? 

tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

pertama, mengetahui signifikansi 

pengaruh  LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, FACR, dan PR secara 

bersama-sama terhadap tingkat ROA 

pada Bank-bank Pembangunan Daerah. 

Kedua, mengetahui signifikansi 

pengaruh positif secara parsial rasio 

LDR terhadap ROA Bank-bank 

Pembangunan Daerah. 

Ketiha, mengetahui signifikansi 

pengaruh positif secara parsial rasio 

IPR terhadap ROA Bank-bank 

Pembangunan Daerah. 

Keempat, Mengetahui signifikansi 

pengaruh negatif secara parsial rasio 

APB terhadap ROA Bank-bank 

Pembangunan Daerah. 

Kelima, mengetahui signifikansi 

pengaruh negatif secara parsial rasio 

NPL terhadap ROA Bank-bank 

Pembangunan Daerah. 

Keenam, mengetahui signifikansi 

pengaruh secara parsial rasio IRR 

terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan daerah. 

Ketujuh, mengetahui signifikansi 

pengaruh negatif secara parsial rasio 

BOPO terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan Daerah. 

Kedelpan, mengetahui signifikansi 

pengaruh positif secara parsial rasio 

FBIR terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembanguan Daerah. 

Kesembilan, mengetahui signifikansi 

pengaruh negatif secara parsial rasio 

FACR terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan Daerah 

Kesepuluh ,mengetahui signifikansi 

pengaruh positif secara parsial rasio PR 

terhadap ROA pada Bank-bank 

Pembangunan Daerah 

Kesebelas, mengetahui rasio diantara 

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

FBIR, FACR dan PR yang memberikan 

pengaruh dominan pada tingkat ROA 

pada Bank-bank Pembangunan Daera 

 

KERANGKA TEORITIS YANG DI-

PAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Kinerja Keuangan Bank 

(Kasmir,2012:280). Laporan 

keuangan bank menunjukan kondisi 

keuangan bank secara keseluruhan.dari 

laporan ini akan terbaca bagaimana 

kondisi bank yang sesunguhnya, 

termasuk kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki. Laporan ini juga menunjukan 

kinerja manajemen bank selama satu 
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periode. Kinerja keuangan bank dapat 

dilihat meliputi beberapa aspek yaitu 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi, dan Solvabilitas. 

Dibawah ini selanjutnya akan dibahas 

lebih lanjut  mengenai beberapa rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini 

 

Aspek Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan  bank  dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

pada saat ditagih. Dengan kata lain, 

dapat membayar kembali pencairan 

dana deposannya pada saat ditagih serta 

dapat mencukupi permintaan kredit 

yang  telah  diajukan.  Semakin  besar  

rasio  ini  semakin  likuid  (kasmir 

2012:315).. Suatu bank dikatakan likuid 

apabila bank dapat memenuhi 

kewajiban hutangnya, dapat membayar 

kembali se-mua depositonya, serta 

dapat memenuhi permintaan kredit 

yang diajukan tanpa terjadi 

penangguhan.Selain itu, likuiditas juga 

berkaitan dengan kepercayaan ma-

syarakat, nasabah, dan juga pemerintah. 

 

a. Loan to Deposit Ratio 

LDR menunjukkan kemampuan 

bank untuk mengukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan. Besarnya LDR menurut 

peraturan pemerintah maksimum adalah 

110%. LDR dapat dirumuskan sebagai 

berikut 

 

      
      

                 
           

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

kedua penelitian  ini adalah: 

LDR secara parsial memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah 

 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR merupakan kemampuan bank 

dalam menulansi kewajiban kepada 

para deposannya dengan cara 

melikuiditas surat-surat berharga yang 

dimilikinya 

 

     
          

   
                       

 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

ketiga penelitian  ini adalah: 

IPR secara parsial memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah  

 

Kualitas Aktiva 

Menurut  peraturan   Bank   Indonesia   

No.  7/2/PBI/2005,   kualitas   Aktiva 

adalah  penyediaan  dana  bank  untuk  

memperoleh  penghasilan  dalam  

bentuk kredit,  surat berharga,  

penempatan  dana  antar bank,  tagihan  

aksesptasi, tagihan atas surat-surat 

berharga yang dibeli dengan janji akan 

dijual kembali (reserve Repuchase 

Agreetment), tagihan derivative, 

penyertaan, transaksi rekening 

administratif, serta bentuk penyediaan 

dana lainnya yang dapat dipersamakan 

dengan itu, atau bisa di katakan aktiva 

yang dapat menghasilkan pendapatan 

bank. Kualitas aktiva suatu bank dapat 

dinilai berdasarkan pada ketepatan 

pembayaran pokok dan bunga serta 

kemampuan pinjaman yang ditinjau 

dari segi usaha debitur. Sedangkan 

untuk surat berharga berdasarkan pada 

tingkat kemungkinan diterimanya 

kembali dana yang ditanamkan, 

mengingat kelangsungan usaha bank 

sangat bergantung pada kesiapan bank 

menangung kemungkinan timbulnya 

resiko kerugian dalam pemasaran dana. 

Jenis-jenis  kualitas aktiva menurut  

(SEBI No. 13/30/DPNP Tanggal 16 

Desember 2011). Sebagai berikut: 

 

a. Aktiva Produktif Bermasalah 

Aktiva Produktif Bermasalah  

merupakan  aktiva  produktif  dengan 

kualitas  kurang lancar,  diragukan,  dan 
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macet. Aktiva  bermasalah  dirumuskan 

sebagai  berikut: 

 

    
                           

                
      

 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

keempat  penelitian  ini adalah: 

APB secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 

 

b. Non Performing Loan 

Non Performing Loan  

merupakan kredit  dengan  kualitas  

kurang lancar,  diragukan,  dan macet  

dibandingkan  dengan  total  kredit  

yang  diberikan  selain  itu  rasio  ini  

juga  menunjukkan  kemampuan  

manajemen  bank dalam  mengelola  

kredit  bermasalah  dari  keseluruhan 

kredit yang diberikan oleh bank kepada  

debiturnya . Semakin  tinggi  rasio  ini 

maka  semakin  buruk  kinerja suatu 

bank karena jumlah kredit yang 

meningkat memerlukan  penyediaan 

biaya pencadangan  kredit  bermasalah  

yang cukup besar  sehingga akan 

menyebabkan penurunan laba. Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

    
                 

            
      

 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

keempat  penelitian  ini adalah: 

NPL secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 
 

Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar 

Penilaian sensitivitas terhadap risiko 

pasar merupakan kemampuan modal 

bank untuk meng-cover potensi 

kerugian sebagai akibat fluktuasi 

(adverse movement) suku bunga dan 

nilai tukar serta kecukupan penerapan 

manajemen risiko pasar. Jenis-jenis 

rasio sensitivitas terhadap risiko pasar, 

Menurut (SEBI No. 6/23/DPNP/31 Mei 

2004) adalah sebagai berikut 

 

a. Interest Rate Risk 

Interest Rate Risk adalah potensi 

kerugian yang timbul akibat perubahan 

suku bunga di pasar yang berlawanan 

dengan posisi atau transaksi bank yang 

mengandung risiko suku bunga. Interest 

Rate Risk dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

    
     

      
      

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

keenam  penelitian  ini adalah: 

IRR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

 

Efisiensi 

Efisiensi adalah rasio  yang  digunakan  

untuk  memastikan  efisiensi  dan 

kualitas  pandapatan  bank  secara  

benar  dan  akurat”.  Kelemahan  dari  

sisi pendapatan riil merupakan  

indikator  terhadap  potensi  masalah  

bank.  Rasio yang  digunakan  untuk  

mengukur  efisiensi  adalah  sebagai   

berikut  (SEBI No. 13/24/DNPN 

Tanggal 25 Oktober 2011): 

 

a. Biaya Oprasional pendapatan 

oprasional (BOPO) 
Pendapatan Operasional adalah 

perbandingan antara  biaya operasional 

dengan pendapatan operasional dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya. Dalam hal ini 

perlu diketahui bahwa usaha utama 

bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkanya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, 

sehingga beban bunga dan hasil bunga 

merupakan porsi terbesar bagi bank. 

Semakin tinggi BOPO maka semakin 

buruk kinerja suatu bank. Rasio ini 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 
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Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

ketujuh  penelitian  ini adalah: 

BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah 

 

b. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Fee Based Income  Ratio  

merupakan pendapatan  yang  diperoleh 

bank  selain dari  bunga  dan  provisi 

pinjaman.  Rasio ini  digunakan untuk 

mengukur pendapatan operasional  

diluar  pendapatan bunga.  Jika semakin 

tinggi rasio FBIR maka semakin tinggi 

pula pendapatan operasional diluar 

pendapatan  bunga 

 

     
                      

              
       

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

kedelapan  penelitian  ini adalah: 

FBIR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 
 

Solvabilitas  

Permodalan adalah rasio yang 

digunakan mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaandibiayai dengan 

utang, artinya berapa besar beban utang 

yang ditanggung perusahaan dibanding 

dengan aktivanya (kasmir, 2012:125-

126). Dapat disimpulkan bagaimana 

cara perusahaan agar mampu menjaga 

dan memenuhi kewajiban jangka 

pendek dan jangka panjangnya. 

 

Fixed Asset to Capital Ratio (FACR) 

FACR disebut juga aktiva tetap 

terhadap modal adalah penanaman 

aktiva tetap terhadap modal. Aktiva 

tetap terdiri dari dua kelompok yakni 

aktiva tetap dan inventaris kantor serta 

persediaan barang percetakan. Aktiva 

tetap dibedakan menjadi dua macam 

yakni aktiva tetap bergerak misalnya 

kendaraan, komputer dan lainnya serta 

aktiva tetap tidak bergerak seperti 

rumah,tanah dan sebagainya 

(Taswan,2010:166). Rasio ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

     
             

     
      

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

kesembilan  penelitian  ini adalah: 

FACR  secara parsial memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah 

 

Primary Ratio (PR) 

PR merupakan rasio untuk mengukur 

apakah permodalan yang dimiliki sudah 

memadai atau sejauh mana penurunan 

yang terjadi dalam total aset masuk  

dapat  ditutupi  oleh  capital   equity  

(Kasmir,2012:322).  Rumus  yang  

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

   
     

           
      

 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis 

kesepuluh  penelitian  ini adalah: 

PR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 
 

Kerangka pemikiran  
Penelitian  ini melihat dari sisi 

profitabilitas suatu bank, dimana 

kinerja suatu  Bank  diukur  dari  

seberapa  besar  bank  tersebut dapat 

memperoleh  keuntungan. Sehingga 

dengan kinerja yang semakin tinggi, 

maka keuntungan yang diperoleh bank 

tersebut  akan  semakin   banyak.  

Analisis profitabilitas dapat  digunakan  

untuk   mengukur  kinerja  dari  suatu  

perusahaan.  Profitabilitas  yang  sesuai  

untuk mengukur  kinerja  bank adalah 

ROA ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 
 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah Bank Pembangunan 

Daerah. Pada penelitian ini tidak 

menganalis semua anggota populasi 

namun hanya menganalis anggota 

populasi yang terpilih sebagai sampel. 

Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu, sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ditetapkan oleh penulis, yaitu 

Bank Pembangunan Daerah yang 

memiliki total aset sebesar 20 triliun 

sampai 30 triliun rupiah pada periode 

Desember Tahun 2014 

 

Data Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

sam-pel Bank Pembangunan Daerah 

yang memiliki total aset se-besar 20 

triliun sampai 30 triliun rupiah pada 

periode Desember Tahun 2014. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif skunder tri-

wulanan  yang diperoleh menggunakan 

teknik pengumpulan data dokumentasi 

didapat melalui publikasi laporan keu-

angan bank yang dilakukan oleh Bank 

Pembanguan Daerah di website Bank 

Indonesia www.bi.go.id 
 

Teknik  Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian meliputi analisis 

deskriptif.Analisis deskriptif untuk 

mengetahui perkembangan variabel-

variabel penelitian. 
 

1. Melakukan analisis deskriptif 

Analisis ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran mengenai rasio-

rasio keuangan LDR, IPR, APB, NPL, 

BOPO, FBIR, IRR, PR dan FACR 

terhadap ROA. 

 

Y  =  α + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + 

β4.X4 + β5.X5 + β6.X6 + β7.X7 

+β8.X8 + β9.X9 + ei 

 

Keterangan: 

 

Y  =  Return On Asset (ROA)α 

 =  Konstanta 

β1. . β9 =  Koefisien Regresi 

http://www.bi.go.id/
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X1 =  LDR 

X2 =   IPR 

X3 =  APB 

X4 =  NPL 

X5 =  IRR 

X6 = BOPO 

X7 =  FBIR 

X8 =  FACR 

X9 =  PR 

ei =  Variabel pengganggu di               

luar model 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBA-HASAN 

 

Uji F 

Uji F ini digunakan untuk mengukur 

tingkat signifikan pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tergantung 

ROA (Y) secara bersama-sama 

 

Uji T (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas mempunyai  

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel ROA 

  

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

Hasil analisis deskriptif akan 

ditunjukkan seperti pada tabel 2. 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 

bahwa selama periode penelitian rata-

rata ROA Bank Pembangunan Daerah 

adalah sebesar 1,82 persen.Rata-rata 

LDR Bank Pembangunan Daerah 

adalah sebesar 64,50 persen. Rata-rata 

IPR Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 11,40 persen.Rata-rata APB 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 2,63 persen. Rata-rata NPL 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 3,50 persen. Rata-rata IRR 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 88,06 persen. Rata-rata BOPO 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 67,07 persen. Rata-rata FBIR 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 17,31 persen. Rata-rata FACR  

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 18,62 persen. Rata-rata PR 

Bank Pembangunan Daerah adalah 

sebesar 9,24 persen 

 

Hasil Analisis Deskriptif dan 

Pembahasan 

Analisis regresi linier berganda yang 

telah dilakukan dalam pengujian ini 

adalah model regresi linier berganda 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Hasil regresi 

tersebut terdapat pada tabel 3yang telah 

diajukan. Hasil regresi tersebut terdapat 

pada tabel 3. 

 

Tabel 2 

Analisis Deskriptif 
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Tabel 4.13 

UJI PARSIAL (Uji t) 

 
R                            = 0,565 
R Square                = 0,319 
F Hitung                 = 3,642 
F tabel                    = 2,02 
Sig                          = 0,0001 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel (3,64>2,02), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel 

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

FBIR, FACR dan PR secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Besarnya 

pengaruh variabel LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, BOPO, FBIR, FACR dan PR 

secara bersama-sama terhadap ROA 

adalah sebesar 31,9 persen sedangkan 

sisanya 68,1 dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar variabel penelitian. 

 

Uji t (Uji Parsial) 

 

Pengaruh LDR terhadap ROA 

Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r2) maka 

dapat diketahui bahwa LDR 

memberikan kontribusi sebesar 

0,104976 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa LDR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah 

diterima. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dio 

Okta dwi Putra (2013), Muhammad 

Faizal Rachman (2014) sesuai dan 

mendukung hasil penelitian ini, yang 

menyatakan bahwa LDR mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hendy Muttaqim (2014) 

tidak sesuai dan tidak mendukung hasil 

penelitian ini, yang menyatakan bahwa 

LDR mempunyai  pengaruh  positif  yang  

tidak  signifikan  terhadap  ROA 

 

Pengaruh IPR terhadap ROA 

Variabel IPR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif  signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah.Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r
2
) maka 

H0 H1 

LDR    (X1) 2,865 1.66691 Ditolak Diterima 0,324 0,104976

IPR     (X2) 1,925 1.66691 Ditolak Diterima 0,224 0,050176

APB    (X3) -1,039 -1.66691 Diterima Ditolak -0,123 0,015129

NPL    (X4) 0,833 -1.66691 Diterima Ditolak 0,099 0,009801

IRR     (X5) -1,330 ±1.99444 Diterima Ditolak -0,157 0,024649

BOPO   X6) -3,060 -1.66691 Ditolak Diterima -0,343 0,117649

FBIR   (X7) -1,702 1.66691 Diterima Ditolak -0,199 0,039601

FACR  (X8) -0,180 -1.66691 Diterima Ditolak -0,021 0,000441

PR      (X9) -0,852 1.66691 Diterima Ditolak -0,101 0,010201

Variabel t  hitung t  tabel 

Kesimpulan 

r r2 
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dapat diketahui bahwa IPR memberikan 

kontribusi sebesar 0,050176 persen 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan  

Daerah  pada  triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima 

Hasil penelitian ini apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dio Okta Dwi Putra 

(2013), sesuai dan mendukung penelitian 

ini yang menyatakan bahwa IPR 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap ROA, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Handy Muttaqim 

(2014) tidak sesuai dan tidak 

mendukung yang menyatakan IPR 

mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA ,sedangkan 

Muhammad Faizal Rachman (2014) 

tidak dapat dibandingkan karena 

penelitian sebelumnya tidak 

menggunakan variabel IPR. 

 

Pengaruh APB terhadap ROA 

Variabel APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r
2
) maka 

dapat diketahui bahwa APB 

memberikan kontribusi sebesar 

0,015129 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah  pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa APB 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah adalah 

ditolak. 

Ketidaksignifikanan pengaruh 

APB terhadap ROA ini diperkirakan 

karena selama periode penelitian mulai 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014 APB bank 

sampel cenderung meningkat yang 

dibuktikan dengan rata-rata trend 

sebesar -0,52 persen namun 

pengaruhnya terhadap perubahan ROA 

relatif  kecil yang ditunjukkan dengan 

rata-rata trend sebesar 0,05. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dio 

Okta Dwi Putra (2013), sesuai dan 

mendukung hasil penelitian ini, yang 

menyatakan bahwa APB mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Hendy 

muttaqim (2014) tidak sesuai dan tidak 

mendukung hasil penelitian ini, yang 

menyatakan bahwa APB mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Faizal Rachman (2014) 

tidak sesuai dan tidak mendukung hasil 

penelitian ini, yang menyatakan bahwa 

APB  mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA. 

 

Pengaruh NPL terhadap ROA 

Variabel NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r
2
) maka 

dapat diketahui bahwa NPL memberikan 

kontribusi sebesar 0,009801 persen 

terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan  Daerah pada triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2014. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembanunan Daerah ditolak. 

Ketidaksignifikanan 

pengaruh NPL terhadap ROA ini 

diperkirakan karena selama periode 

penelitian mulai triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014 
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NPL bank sampel cenderung meningkat 

yang dibuktikan dengan rata-rata trend 

sebesar 0,12 persen namun pengaruhnya 

terhadap perubahan ROA relatif sangat 

kecil yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend sebesar 0,05 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Muhammad Faizal Rachman (2014) 

sesuai dan mendukung hasil penelitian 

ini, yang menyatakan bahwa NPL 

mempunyai pengaruh p o s i t i f  yang 

tidak signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hendy Muttaqim (2014) 

tidak sesuai dan tidak mendukung hasil 

penelitian ini, yang menyatakan bahwa 

NPL mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dio Okta Dwi Putra (2013) tidak sesuai 

dan tidak mendukung hasil penelitian 

ini, yang menyatakan bahwa NPL 

mempunyai pengaruh negatif  yang tidak 

signifikan terhadap ROA. 

 

Pengaruh IRR terhadap ROA 

Variabel IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan  terhadap  ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan nilai koefisien determinan 

parsial (r
2
) maka dapat diketahui bahwa 

IRR memberikan kontribusi sebesar 

0,024649 persen terhadap ROA 

padaBank Pembangunan Daerah pada 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa IRR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah ditolak. 

Ketidaksignifikanan 

pengaruh IRR terhadap ROA ini 

diperkirakan karena selama periode 

penelitian mulai triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014 

IRR bank sampel cenderung meningkat 

yang dibuktikan dengan rata-rata trend 

sebesar 0,76 persen namun pengaruhnya 

terhadap perubahan ROA relatif sangat 

kecil yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend sebesar 0,05. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Dio 

Okta Dwi Putra (2013) tidak sesuai dan 

tidak mendukung hasil penelitian ini, 

yang menyatakan bahwa IRR 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hendy Muttaqim (2014), Muhammad 

Faizal Rachman (2104) tidak sesuai dan 

tidak mendukung hasil penelitian ini, 

yang menyatakan bahwa IRR 

mempunyai pengaruh positif yang t idak  

signifikan terhadap ROA.  

 

Pengaruh BOPO terhadap ROA 

Variabel BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r
2
) maka 

dapat diketahui bahwa BOPO  

memberikan kontribusi sebesar 

0,117649 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV 

tahun  2014. Dengan demikian dapat  

disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa BOPO secara parsial  

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah diterima. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hendy 

Muttaqim (2014), Muhammad Faizal 

Rachman (2014) sesuai dan mendukung 

hasil penelitian ini, yang  menyatakan 

bahwa BOPO mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap ROA. 

Sedangkan hasil penelitian  yang 

dilakukan oleh Dio Okta Dwi Putra 

(2013) tidak sesuai dan tidak 

mendukung hasi l penelitian ini ,yang 



14 

 

menyatakan bahwa BOPO mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. 

 

Pengaruh FBIR terhadap ROA 

Variabel FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Berdasarkan nilai 

koefisien determinan parsial (r
2
) maka 

dapat diketahui bahwa FBIR 

memberikan kontribusi sebesar 

0,039601 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah  pada 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa FBIR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap ROA 

pada Bank Pembangunan Daerah ditolak. 

Ketidaksignifikanan 

pengaruh FBIR terhadap ROA ini 

diperkirakan karena selama periode 

penelitian mulai triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014 

FBIR bank sampel cenderung meningkat  

yang dibuktikan dengan rata-rata trend 

sebesar 0,81 persen namun pengaruhnya 

terhadap perubahan ROA relatif sangat 

kecil yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend sebesar 0,05 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh  Hendy 

Muttaqim (2014) sesuai dan mendukung 

hasil penelitian ini, yang menyatakan 

bahwa FBIR mempunyai pengaruh 

Negatif yang tidak signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dio Okta Dwi Putra 

(2013), Muhammad Faizal Rachma 

(2014) tidak sesaui dan tidak 

mendukung penelitian hasil penelitian 

ini yang menyatakan bahwa FBIR 

mempunyai pengaruh Positif signifikan 

terhadap ROA. 

 

Pengaruh FACR terhadap ROA 

Variabel FACR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif  yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan nilai koefisien determinan 

parsial (r
2
) maka dapat diketahui bahwa 

FACR memberikan kontribusi sebesar 

0,000441 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah pada triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

IV tahun  2014. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa FACR secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah  ditolak. 

Ketidaksignifikanan 

pengaruh FACR terhadap ROA ini 

diperkirakan karena selama periode 

penelitian mulai triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014 

FACR bank sampel cenderung 

meningkat yang dibuktikan dengan rata-

rata trend sebesar 0,14 persen namun 

pengaruhnya terhadap perubahan ROA 

relatif sangat kecil yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend sebesar 0,05. 

Hasil penelitian ini apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hendy 

Muttaqim (2014) tidak sesuai dan tidak 

mendukung hasil penelitian ini, yang 

menyatakan bahwa FACR mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Faizal 

Rachman (2014) tidak sesuai dan tidak 

mendukung hasil penelitian ini, yang 

menyatakan bahwa FACR mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh  Dio Okta 

Dwi Putra (2013), tidak dapat 

dibandingkan karena peneliti  penedahulu 

tidak menggunakan variable FACR. 

 

Pengaruh PR terhadap ROA 

Variabel PR  secara parsial  

mempunyai pengaruh  negatif  yang 

tidak signifikan  terhadap  ROA pada 
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Bank Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan nilai koefisien determinan 

parsial (r
2
) maka dapat diketahui bahwa 

PR memberikan kontribusi sebesar 

0,010201 persen terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah pada triwulan 

I tahun 2010 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2014. Dengan  demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa P R  secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah ditolak.  

Ketidaksignifikanan 

pengaruh PR terhadap ROA ini 

diperkirakan karena selama periode 

penelitian mulai triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014 

PR bank sampel cenderung menurun 

yang dibuktikan dengan rata-rata trend 

sebesar -0,03 persen namun 

pengaruhnya terhadap perubahan ROA 

relatif besar yang ditunjukkan dengan 

rata-rata trend sebesar 0,05. 

 

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan 

dan Saran 

 

Berdasarkan hasil uji F yang telah 

dilakukan, maka diperoleh bahwa 

variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, FACR dan PR secara 

bersama sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel ROA pada 

Bank Pembangunan  Daerah. Besar 

pengaruhnya adalah sebesar 31,9 persen.  

Berdasarkan analisis statistik 

menunjukkan bahwa : LDR, dan IPR 

secara parsial memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah. Besarnya 

pengaruh LDR terhadap ROA adalah 

sebesar 10,50 persen, besarnya pengaruh 

IPR terhadap ROA adalah sebesar 5,02 

persen.NPL secara parsial memiliki 

pengaruh Positif yang tidak signifikan 

terhadap ROA pada Bank Pembangunan 

Daerah. Besarnya pengaruh NPL 

terhadap ROA adalah sebesar 0,98 

persen.BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA pada Bank Pembangunan Daerah. 

Besarnya pengaruh BOPO terhadap 

ROA adalah sebesar 11,76 persen. 

APB,IRR,FBIR,FACR dan PR secara 

parsial memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap ROA pada 

Bank Pembangunan Daerah. Besarnya 

pengaruh APB terhadap ROA adalah 

sebesar 1.51 persen, besarnya pengaruh 

IRR terhadap ROA adalah sebesar 2,46 

persen, besarnya pengaruh FBIR 

terhadap ROA adalah sebesar 3,96 

persen, besarnya pengaruh FACR 

terhadap ROA adalah sebesar 0,44 

persen. besarnya pengaruh PR terhadap 

ROA adalah sebesar 1,02 persen. 

Berdasarkan nilai koefisien detreminasi 

parsial maka dari variabel LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, FACR 

dan PR yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap ROA pada Bank 

Pembangunan Daerah triwulan I tahun 

2010 sampai dengan triwulan IV tahun 

2014 adalah BOPO sebesar 11,76persen. 

 

Penelitian ini menyadari bahwa masih 

adanya keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut (1)Periode 

penelitian yang digunakan hanya selama 

5 (empat) tahun yaitu mulai dari periode 

triwulan I 2010 sampai triwulan IV 

tahun 2014. (2)Jumlah variabel bebas 

yang diteliti khususnya untuk variabel 

bebas hanya meliputi Rasio Likuiditas 

(LDR, IPR,)  Rasio Kualitas Aktiva 

(APB, NPL), Rasio Sensitivitas 

Terhadap Pasar (IRR), Rasio Efisiensi 

Bank (BOPO, FBIR),dan  Rasio 

Solvabilitas (FACR, PR). (3)Subyek  

penelitian ini juga terbatas hanya 

meneliti pada Bank Pembangunan 

Daerah yaitu BPD Papua, BPD Riau 

Kepri, BPD Sumatera Utara, BPD 

Kalimantan Timur. 

Bagi Peneliti selanjutnya, (1) Bagi 

peneliti selanjutnya yang mengambil 

tema sejenis maka sebaiknya, mencakup 

periode penelitian yang lebih panjang 

dan perlu mempertimbangkan  ubjek 
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penelitian yang akan digunakan dengan 

meilihat perkembangan perbankan 

dengan harapan hasil penelitian yang 

lebih signifikan terhadap variabel 

tergantung. (2) Sebaiknya menambah 

variabel bebas misalnya seperti 

Kualiatas AktivaProduktif (APYDM, 

PPAP) sehingga dapat  memperkirakan 

hasil yang lebih  baik dan 

variatif.(3)Bagi peneliti selanjutnya 

dalam menentukan subjek 

penelitianhendaknya ditambah sehingga 

mendapat memperbandingan kinerja 

bank lebih banyak. 
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