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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan perbankan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Bursa efek Indonesia. Dengan 

menggunakan purposive sampling diperoleh yakni 25 perbankan. Teknis analisis data 

menggunakan persamaan regresi berganda. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji F dan uji T. 

 

 Besarnya kemampuan variable independen ( biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional, loan to deposit ratio, non performing loan, capital adequacy ratio, dan net 

interest margin ) menjelaskan variable dependen (return on assets) adalah 73,4%, sedangkan 

sisanya 26,6% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan yaitu biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (P value = 0,000), loan to deposit ratio (P value 

= 0,119)  non performing loan (P value = 0,546) capital adequacy ratio (P value = 0,544 ) 

dan net interest margin (P value = 0,000). 

 

Kata Kunci : Return on Assets (ROA), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO), Loan to DepositRatio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Capital Adecuacy Ratio 

(CAR), Net Interest Margin (NIM) 
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ABSTRACT 

ABSTRACTION 

Nurlela, 110462201009 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS IN 

THE COMMERCIAL BANKS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 

2011-2014. 

Essay . Faculty of Economics . 2017 

 

This study aims to examine Analysis of Factors affecting financial performance of banks in 

commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange 2011-2014 period. Research was 

conducted on banks in Indonesia Stock Exchange. By using purposive sampling obtained at 

25 banks. Technical analysis of data using multiple regression equation. Proof hypothesis by 

using test of F and test T. 

 

The magnitude of the ability of the independent variable (operating expenses to operating 

income, loan to deposit ratio, non-performing loans, capital adequacy ratio, and the net 

interest margin) explain the dependent variable (return on assets) was 73.4%, while the 

remaining 26.6% is explained other factors not included in this research model. The results of 

this study found that the independent variables have a significant effect ie operating expenses 

to operating income (P value = 0.000), the loan to deposit ratio (P value = 0.119) of non-

performing loans (P value = 0.546) capital adequacy ratio (P value = 0.544) and net interest 

margin (P value = 0.000). 

 

Keywords: Return on Assets (ROA), Operating Expenses Operating Income Against (ROA), 

Loan to DepositRatio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Adecuacy Capital Ratio (CAR), 

Net Interest Margin (NIM) 
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PENDAHULUAN 

Perbankan dalam perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan 

menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian 

itu dijalankan dengan  uang. Perkembangan dunia usaha yang sedang berlangsung sekarang 

ini memerlukan kesigapan bank dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 

Semakin tajamnya persaingan dunia usaha dewasa ini, mengharuskan pengusaha bertindak 

cepat dan mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Karena itu, keterampilan teknis 

perbankan yang memadai harus dikuasai oleh seluruh tingkatan manajemen (Darmawi, 

2011). 

Kinerja bank merupakan hal yang penting karena merupakan cerminan dari 

kemampuan bank dalam  mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan 

laba, serta impli-kasi dari fungsi bank sebagai intermediary dimana likuiditas bank diukur 

berdasarkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat dibanding dana yang diberikan oleh 

pihak ketiga Fenomena yang terjadi adalah dimana keadaan perekonomian Indonesia di 

sektor perbankan mengalami keadaan yang pasang surut (Octaviyanty, Priyawan, & 

Ratnawati, 2013). Profitabilitas mempunyai peranan penting dalam struktur dan 

pengembangan perusahaan karena dapat mengukur kinerja dan keberhasilan perusahaan 

dalam hal ini termasuk perbankan. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar 

penelitian kinerja  keuangan  adalah laporan  keuangan bank yang bersangkutan. 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini di ukur dengan profitabilitas . Pada umumnya 

profitabilitas dapat diproksi dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

Namun dalam  penelitian ini digunakan  Return On Assets (ROA), alasan menggunakan 

Return On Assets (ROA) sebagai ukuran kinerja keuangan karena Return On Assets (ROA) 

menggambarkan perputaran aktiva yang di ukur dari volume penjualan. Rasio ini 

perbandingan antara laba sebelum  pajak  dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin 

besar ROA berarti semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya 

posisi bank dari segi penggunaan  asset (Rivai,2012:480). Dengan kata lain, sesuai dengan 

Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, (ROA) ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam menggunakan asset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan laba kotor. Semakin tinggi ROA , makan akan semakin baik pula kemampuan 

atau kinerja bank tersebut. 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kinerja Keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Darmawan, 2014). Menurut Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dengan demikian 

kinerja keuangan adalah ukuran-ukuran tertentu yang dianalisis dengan tujuan mengukur 

sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan dalam rangka 

menghasilkan laba. 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

b. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran 

kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian 

tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 

Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan 

divisi atau bagian organisasi pada khususnya 

Fungsi dan Peranan Bank 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam Tiara (2014), tiga hal yang terikat dengan 

fungsi dan peranan bank secara umum : 

1. Penghimpun dana 

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk 

menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain 

bersumber dari: 

a) Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, 

berupa tabungan, deposito, dan giro. 

b) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas 

dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) 

c) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun pengembangan modal 

2. Penyalur dana 

Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam 

bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian 
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suratsurat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan 

menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan 

asas kehati-hatian. 

 

3. Pelayanan Jasa Keuangan 

Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran utang”, bank 

melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, 

penagihan surat berharga/collectin, cek wisata dan layanan perbankan lainnya. Dengan 

melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga, atau bagi hasil. 

Selain fungsi-fungsi umum, bank juga berfungsi sebagai Ikatan Bankir Indonesia 

dalam Tiara (2014), yaitu : 

a. Agent of Trust 

Agent of Trust merupakan lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama 

kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) baik dalam penghimpun dana maupun 

penyalur dana. 

b. Agent of Development 

Agent of Development merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk 

pembangunan ekonomi di suatu Negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur 

dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di 11egati riil. 

c. Agent of Services 

Agent of Services merupakan lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan 

dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat. 

Ikatan Bankir Indonesia dalam Endang Tiara (2014),  menyatakan dalam 

menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu : 

1. Pengalihan Aset (Asset Transmutation) 

Pengalihan dana atau asset dari unit surplus ke unit defisit. Dalam hal ini, sumber 

dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pemilik dana, yaitu unit surplus 

yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. 

2. Transaksi (Transaction) 

Memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi 

keuangan. 

3. Likuiditas (Liquidity) 
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Penjaga likuiditas masyarakat dengan membantu aliran likuiditas/dana dari unit 

surplus kepada unit defisit. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan 

likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak 

yang mengalami kekurangan likuiditas. 

4. Efisiensi (Efficiency) 

Dalam hal ini, bank berperan sebagai broker, yaitu menemukan peminjam dan 

pengguna modal tanpa mengubah produknya. Jadi bank hanya memperlancar dan 

mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkannya. 

Jenis-jenis Bank 

Menurut Fahmi (2015), terdapat empat jenis bank, yaitu: 

1. Bank Umum Milik Negara atau Milik Pemerintah 

Bank ini didirikan oleh pemerintah yang bertujuan membantu dan  mempercepat 

pembangunan. Seperti Bank Negara Indonesia 46  (BNI 46), Bank Rakyat Indonesia, dan 

lain-lain. 

2. Bank Umum Milik Swasta 

Bank umum swasta ini didirikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 yang tertera pada pasal 16, 21, dan 22. Dan kemudian lebih disempurnakan lagi 

pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank umum swasta ini terbagi kepada dua 

bentuk lagi yaitu : 

 Bank umum swasta devisa. Seperti Bank Arthagraha Internasional Tbk, PT Bank 

CIMB Niaga, PT Bank Ganesha, dan lain- lainya. 

 Bank umum swasta non devisa. Seperti Bank Artos Indonesia, Bank Sahabat 

Sampoerna, Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan lain- lainya. 

3. Bank Umum Campuran. 

Bank umum campuran sering juga disebut dengan join venture bank, dimana bank ini 

didirikan oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di negara Indonesia namun 

memiliki satu atau lebih di luar negeri. Seperti Bank DBS Indonesia , Bank ANZ Indonesia, 

Bank Commonwealth, dan lain- lainya. 

4. Bank Milik Pemda (Pemerintah Daerah) 

Bank ini didirikan bertujuan membantu mempercepat pembangunan daerah. Seperti 

Bank Jabar, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Jatim, dan lain- lainya. 

5. Bank Asing 
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Bank asing merupakan bank yang kantor pusatnya ada di negara induknya namun 

memiliki cabang di negara lain. Seperti City bank,  HSBC, Bank of Amerika, Standard 

Charted, dan lain-lainya. 

Return on Asset (ROA) 

Laba suatu bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank tersebut. Salah 

saru fungsi laba bank adalah menjamin kontinuitas berdirinya bank.Penghasilan bank bersal 

dari hasil oprasionalbungapemberian kredit, agio saham, dan lainnya. Dalam  penentuan 

tingkat kesehatan sustu bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan berkelanjutan kinerja 

keuangan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya laba 

berdasarkan Return on Assets (ROA) karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai 

profitabilitas suatu bank yang diukur dengan assets yang dananya sebagian besar berasal dari 

dana simpanan masyarakat (Dendawijaya dalam Ramadhan, 2013). 

Menurut Adyani dalam Pepriyanti (2015), Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, 

maka standar ROA yang baik adalah 1,5%. Semakin besar ROA menujukan kinerja 

perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Formula untuk menentukan ROA 

sebagai berikut, Kasmir (2012): 

    
            

          
 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam  

mengendalikan biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam jangka menjalankan aktivitas usaha pokok  ( seperti biaya bunga, biaya tenaga 

kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Sedangkan pendapatan operasi merupakan 

pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam 

bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya (Irawan, 2013). 

Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank 

didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga (Dendawijaya dalam Adisaputra, 2012). 

Menurut Riva’i (2013:482), rasio ini 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 selanjutnya menyalurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga beban bunga merupakan porsi terbesar bagi bank. 
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Rasio ini dirumuskan dengan: 

     
                        

                      
 

Loan to Deposits Ratio 

Menurut Rivai.et.al (2013),  Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang 

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

bank, yang menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh 

deposan dengan  mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasionya,maka semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan 

karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. 

Sebagai lembaga Intermediary fungsi adalah menghimpun dana dari masyarakat 

berupa giro,tabungan, deposit,dan lain-lain, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit. Namun,jumlah kredit yang diberikan hendaknya seimbang dengan dana yang 

terhimpun Menurut Achmad dalam Kusumaningrum (2011)  bila jumlah kredit yang 

diberikan lebih kecil dari dana yang terhimpun, maka kelebihan dana dapat ditempatkan pada 

hal lain yang berguna dengan resiko lebih kecil.Formula untuk menentukan  LDR menurut 

Rivai.et.al (2013), adalah sebagai berikut: 

    
                            

                       
 

NPL (Noan Performing Loan) 

Rasio kredit yang digunakan sebagai proksi nilai risiko kredit yaitu Non Performing 

Loan. Risiko kredit yang dihadapi bank terhadap besarnya kredit yang disalurkan kepada 

nasabah, semakin besar jumlah kredit maka semakin besar risiko kredit. Non Performing 

Loan merupakan jumlah kredit yang tidak dibayar atau tidak ditagih, dengan kata lain adalah 

kredit macet atau kredit yang bermasalah (Purwoko dan Sudiyanto, 2013).Non Performing 

loan (NPL) menunjukkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah yang diberikan oleh bank.Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang 

lancar, diragukan dan macet. risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak 

dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya (Arief, 2013). 

Salah satu risiko yang tidak luput dari bank adalah risiko gagal bayar atau disebut 

kredit macet (non performing loan), yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bungannya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo 

(Ramadhan, 2013). Penyebab terjadinya kredit macet: 
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1. Faktor Intern Bank 

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecekkebenaran dan 

keaslian dokumen maupun salah dalammenghitungrasio – rasio yang ada. Akibatnya, apa 

yang seharusnya terjadi, tidakdiprediksisebelumnya. 

2. Faktor dari nasabah 

Nasabah tidak dapat mengembalikan angsuran berturut-turut selama satu tahun. 

Rasio NPL menunjukan tingkat kredit bermasalah suatu bank yang terkait. Dimana 

semakin tinggi kredit bermasalah akan menimbulkan efek luas bagi keberlangsungan bank 

tersebut (Ramadhan, 2013).  Kredit dalam ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga dan tidak termasuk kredit kepada bank lain. Sedangkan kredit bermasalah adalah  

kredit dengan kualitas kurang lancer,diragukan, dan macet. Kredit bermasalah dalam 

penelitian ini dihitung secara gros (tidak dikurangi PPAP). Besarnya nilai NPL suatu bank 

dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Taswan,2013) : 

    
                 

            
 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

Capital adequacy ratio atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal 

bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan 

kepemilikan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, capital adequacy ratio adalah rasio 

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva 

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Fahmi, 

153:2015). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah suatu resiko yang menunjukkan sampai sejauh 

mana kemampuan permodalan suatu bank untuk mampu menyerap risiko kegagalan kredit 

yang mungkin terjadi, sehingga semakin tinggi angka resiko ini, maka menunjukkn bank 

tersebut semakin sehat, begitu juga sebaliknya (Purwoko dan Sudiyanto, 2013). Sesuai 

dengan peraturan Bank Indonesia, pendekatan sebagai dasar dalam penilaian permodalan ini 

adalah sebagai berikut, (Riva’I, 469:2013) : 

a. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

Bank diwajibkan menyediakan modal sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR) dengan catatan penilaian Bank Indonesia tidak  tidak terdapat faktor 

lain yang dapat menmbahresiko di luar yang telah dihitung secara kuantitatif. 
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b. Pengertian Modal 

1) Modal inti terdiri dari: 

- Modal disetor 

- Agio Saham 

- Modal sumbangan 

- Cadangan modal, cadangan tujuan 

- Laba ditahan 

- Laba tahun berjalan 

2) Modal pelengkap terdiri dari: 

- Cadangan revaluasi aktiva tetap 

- Penyisihan penghapusan aktiva produktif 

- Modal pinjaman,dan 

- Pinjaman subordinasi 

Menurut Peraturan Bank IndonesiaNomor 17/11/Pbi/2015 rasio Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio antara modal 

terhadap asset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai 

kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.Penetapan resikonya agar tercipta sistem 

perbankan yang lebih aman penetapan rasio kecukupan modal (CAR), Bank  Sentral (Bank 

Indonesia) menetapkan kewajiban menyediakan modal minimal yang harus dimiliki oleh 

setaiap bank umum, yang dinyatakan dengan capital adequacy ratio (CAR). Sesuai dengan 

standart yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS), besarnya CAR setiap 

bank minimal 8%. Standart-standart BIS tersebut menjadi panutan beberapa bank sentral 

dunia termasukl bank sentral Indonesia (Bank Indonesia). Selain itu, masing-masing Negara 

dimungkinkan untuk mengadakan “judgment” terhadap penerapan prinsip-prinsip 

perhtungan modal sesuai dengan kondisi perbankan setempat, khususunya menyankut factor-

faktor yang sangat berpengaruh terhadap kondisi permodalan bank. Untuk maksud tersebut 

Bank Indonesia telah mengadakan beberapa judgement, seperti yang dilakukan  Negara  

lainnya yang tidak terlepas dari prinsip yang diterapkan oleh BIS. Jika terdapat faktor resiko 

lain diluar resiko-resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank tersebut perlu 

menyediakan modal yang lebih besar dari 8% (Darmawi, 96:2012).Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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NIM (Net Interest Margin) 

Net Interest Margin (NIM), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

bunga bersih(Purwoko dan Sudiyanto, 2013). Menurut (Taswan,2013), aktiva produktif 

adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 

kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan 

kontijensi pada transaksi rekening administrasi. 

Net Interest Margin (NIM) menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan 

pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat 

pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan. 

Pendapatan diperoleh dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi 

dengan biaya bunga dari sumber dana yang dikumpulkan. Untuk dapat meningkatkan 

perolehan Net Interest Margin (NIM) maka perlu menekan biaya dana, biaya dana adalah 

bunga yang dibayarkan oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang 

bersangkutan (Pamularsih, 2013). 

Rasio ini  menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan 

operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi 

NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk 

kredit.Standart yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.Semakin 

besar rasio ini, maka menunjukkan meningkatkan peningkatan bunga atas aktiva produktif 

yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin 

kecil. Tentu saja jika terjadi perubahan out standing credit akan menyebabkan pendapatan 

bunga bank juga brubah,dan perubahan bunga bank akan menentukan besarnya Net Interest 

Margin (NIM), dan selanjutnya akan berpengaruh pada kinerja bank (Purwoko dan 

Sudiyanto, 2013). 

Perhitungan NIM terdiri dari (Achmad dalam Kusumaningrum, 2011) : 

1. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi  beban bunga 

2. Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang  menghasilkan 

bunga seperti penempatan pada bank lain, surat  berharga, penyertaan, dan kredit 

yang diberikan. 

Rasio ini menunjukan kemampuan earning assets dalam menghasilkan pendapatan 

bunga bersih (Rivai.et.al, 2013) : 
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Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap 

Return On Assets (ROA) 

Menurut Riva’i (2013:482), rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kinerja bank 

tersebut karena beban operasional akan semakin tinggi.  

Hipotesis penelitian inididukung oleh penelitian Purwoko dan Sudiyatno 

(2013),hasil penelitian menunjukan bahwaBiaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada 

perusahaan perbankan. Hasil serupa juga diperoleh oleh Margaretha dan Zai (2013), bahwa 

Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA). 

H1:“Rasio (BOPO)Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional berpengaruh  terhadap Return 

On Assets (ROA)” 

Pengaruh Loan to Deposits Ratio (LDR) terhadap Return On Assets (ROA) 

Menurut Rivai.et.al (2013), Loan to Deposit Ratio (LDR) menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio LDR yang tinggi 

menunjukkan bahwa jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga semakin tinggi atau 

jumlah dana pihak ketiga kecil. Semakin besar nilai kredit yang diberikan maka akan 

meningkatkan pendapatan bunga yang akan berdampak meningkatnya laba bersih. Dengan 

demikian, semakin tinggi rasio LDR suatu Bank maka akan meningkatkan kinerja keuangan 

bank tersebut pula. 

H2:“Rasio Loan to Deposits Ratio (LDR) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)” 

Pengaruh  Non  Performing Loans (NPL) terhadap Return On Assets (ROA) 

Non performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang menunjukan risiko 

kredit yang dihadapi bank akibat pemberian  kredit dan investasi dana bank pada portofolio 

yang berbeda (Sukarno dan Syaichu, 2006). Apabila suatu bank kondisi NPL-nya tinggi, 

maka akan memperbesar biaya dikarenakan akan mengakibatkan meningkatnya biaya 

pencadangan aktiva produktif maupun aktifa lainya, sehingga berpotensi menimbulkan 
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kerugian pada bank, dan dampaknya kinerja bank akan semakin menurun (Purwoko dan 

Sudiyatno, 2013). 

Hipotesis penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Margaretha 

dan Zai (2013), menunjukan bahwa Non performing Loan (NPL) berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada bank yang public di Indonesia. Hal ini di 

dukung oleh penelitian Purwoko dan Sudiyatno (2013), yang menunjukan Non performing 

Loan (NPL)berpengaruh negative dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada 

industry perbankan  di bursa efek Indonesia. 

H3: “Rasio Non performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)” 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA) 

Capital adequacy ratio atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal 

bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan 

kepemilikan modal yang dimilikinya. Semakin efisiensi modal bank yang digunakan untuk 

meningkatkan labanya. Pihak manajemen harus sangat memperhatikan besarnya CAR yang 

ideal, jangan terlalu tinggi karena akan meningkatkan dana yang idle dan juga jangan terlalu 

rendah karena akan dapat menyebabkan permasalahan bagi bank. Jika nilai dana pihak ketiga 

besar maka akan menyebabkan meningkatnya beban bunga yang harus diberikan bank 

kepada nasabah. Semakin besar dana pihak ketiga akan menyebabkan nilai dari rasio CAR 

menjadi rendah dan akan berdampak juga menurunnya rasio ROA dikarenakan beban bunga 

yang tinggi. Dengan demikian, rasio CAR dan ROA memiliki hubungan positif. 

Hasil penelitian Margaretha dan Zai (2013),menunjukan bahwa Capital Adequacy 

Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Hal ini 

didukung juga dengan penelitian Sukarno dan Syaichu (2006), menujukan bahwa Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

H4:“Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh  terhadap Return On Assets (ROA)” 

Pengaruh Net Interest Margin (NIM)terhadap Return On Assets (ROA) 

 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam megelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga 

bersih (Margaretha dan Zai, 2013). Semakin tinggiNet Interest Margin (NIM)  menujukan 

semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Semakin besar 

rasio ini, maka menunjukkan meningkatkan peningkatan bunga atas aktiva produktif yang 

dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin 

kecil(Purwoko dan Sudiyatno, 2013). 
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Hasil penelitian Margaretha dan Zai (2013), menunjukkan bahwa Net Interest 

Margin (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Hasil  

ini di dukung dengan penelitian Putra (2011), yang menunjukan bahwa Net Interest Margin 

(NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada lemaga 

perbankan bank swasta. 

H5 = “Rasio Net Interest Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA)” 

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to 

Deposits Ratio (LDR), Non Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR),Net 

Interest Margin (NIM) terhadap Return On Assets (ROA) 

Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 

Rasio ini akan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan dikarenakan pengukurannya 

menggunakan elemen laporan laba rugi. Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) akan 

mempengaruhi kinerja keuangan karena besarnya pinjaman yang diberikan akan 

meningkatkan pendapatan bunga. Non performing Loan (NPL) mengindikasikan seberapa 

besar jumlah kredit macet yang akan memperbesar cadangan kerugian aktiva bank dan 

berdampak menurunnya kinerja keuangan bank. Rasio CAR mengukur proporsi modal 

terhadap dana pihak ketiga yang berdampak meningkatnya beban bunga sehingga 

menurunkan kinerja keuangan. Nilai NIM yang tinggi mengindikasikan pendapatan bersih 

suatu bank yang tinggi akbiat pemanfaatan aktiva produktif yang dimiliki bank tersebut. 

Dengan demikian hipotesis ke-6 dalama penelitian ini adalah: 

H6 = “Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposits 

Ratio (LDR), Non Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 

Interest Margin (NIM) berpengaruh secara simultan terhadap Return On Assets 

(ROA)”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek penelitian yang di pilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor perbankan. Khususnya Bank Umum yang terdaftar di BEI selama periode 2011-2014. 

Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 
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kesimpulan (Sangadji dan Sopiah, 2010).Populasi yang digunakan dalam penelitian ini Bank 

Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014 sebanyak 41 Bank.  

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

(Sangadji dan Sopiah, 2010).Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang 

diukur dalam suatu skala numerik. Pengambilan Sampel menggunakan purposive sampling 

adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan. 

Adapun penentuan sampel pada tabel dengan kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

1) Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

2) Bank Umum yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut turut Per 31 

Desember selama periode 2011-2014. 

3) Bank Umum yang mengalami kerugian selama periode 2011-2014. 

Dari kriteria penelitian diatas maka dapat ditentukan jumlah keseluruhan 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif statistik digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), standar deviasi, dan memberikan gambaran terhadap variabel-varebel yang 

digunakan. 

Hasil pengujian Deskrtiftif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 100 .00 .03 .0156 .00770 

BOPO 100 .36 .95 .7485 .13196 

LDR 100 .44 1.01 .8204 .11157 

NPL 100 .00 .04 .0173 .00986 

CAR 100 .08 .35 .1513 .04873 

NIM 100 .01 .11 .0487 .01891 

Valid N (listwise) 100     

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) adalah sebanyak 

100 sampel. Hasil analisis dengan menggunakan deskrtiptif statistik variabel dependen ROA 

mempunyai nilai mnimum sebesar 0,004 nilai maksimum sebesar 0,03 dengan rata-rata 

sebesar 0,0156 dan standar deviasi sebesar 0,00770. Hasil analisis dengan menggunakan 

deskriptif statistik variabel independen Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
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(BOPO) mempunayi nilai minimum sebesar 0,36 nilai maksimum sebesar 0,95 dengan rata-

rata sebesar 0,7485 dan standar deviasi 0,13196. Hasil analisis dengan menggunakan 

deskriptif statistik untuk variabel independen Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai 

minimum sebesar 0,44 nilai maksimum 1,01 dengan rata-rata sebesar 0,8204 dan standar 

deviasi sebesar 0,11157. Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk 

variabel independen Noan Porforming Loan (NPL) memiliki nilai minimum sebesar 0,002 

nilai maksimum sebesar 0,04  dengan rata-rata 0,0173 dan standar deviasi sebesar 0,00986. 

Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk variabel independen Capital 

Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum sebesar 0,35 

dengan rata-rata sebesar 0,1513 dan standar deviasi sebesar 0,04873. Hasil analisis dengan 

menggunakan deskriptif statistik untuk variabel independen Net Interest Margi (NIM) 

memiliki nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,11 dengan rata-rata sebesar 

0,0487 dan standar deviasi sebesar 0,01891. 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan 

uji statistik. Hasil pengujian dengan menggunakan analisis grafik histogram dan p-p plot 

dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 
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Sumber : data skunder diolah versi SPSS 21.0 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Grapik P P-Plot 

 

 

Sumber : data skunder diolah versi SPSS 21.0 

 

 

Berdasarkan pada hasil pengujian dengan analisis grafik histogram dan p-p plot 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan histogramnya 

menunjukkan pola berdistribusi normal atau pola distribusi skewness tidak menceng kekiri. 

Dan p-p plot nya sesuai dengan data normalitas yaitu data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal.  

Namun untuk memperkuat pengujian normalitas, maka dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji analisis statistik yaitu uji one- sampel kolmogorov-smirnov. Dasar 

pengambilan keputusan untuk penguji one-sampel kolmogorov-smirnov adalah jika nilai 

perputaran total aset untuk residual lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian one-sampel 

kolmogorov-smirnov pada tabel 4.2 
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Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,00387259 

Most Extreme Differences 

Absolute ,048 

Positive ,048 

Negative -,048 

Kolmogorov-Smirnov Z ,482 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,974 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data sekunder yang diolah versi SPSS 21.0 

  

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji one-sampel kolmogorov-

smirnov, terlihat bahwa nilai kolmogorov–smirnov untuk variabel residual sebesar 0,482 dan 

signifikan pada 0,974>0,05. Hal ini menunjukan bahwa data residual berdistribusi normal dan 

memperkuat hasil pengujian dengan menggunakan grafik histogram dan p-p plot. 

 Hasil Uji Multikolinieritas   

            Untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai 

VIF dan Tolerance, apabila nilai VIF < 10 maka antara variabel independen yaitu Biaya 

Beban Operasional, Noan Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Net Intersest Margin  

tidak terjadi multikolinieritas dan  apabila nilai Tolerance >0,10 maka diantra variabel 

independen tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas :  

Tabel 4.3 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

BOPO ,892 1,121 

LDR ,819 1,221 

NPL ,914 1,095 

CAR ,759 1,318 

NIM ,797 1,254 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation factor (VIF) 

dari Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional sebesar 1,121, Loans to Defosits 

Ratio 1,221, Non Performing Loans sebesar 1,095, dan Capital Adequacy Ratio sebesar 

1,318, dan Net Interest Margin sebesar 1,254. Nilai VIF untuk semua variabel independen 

lebih kecil dari 10 (VIF<10), maka dapat dismpulkan bahwa kelima variabel independen 

pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai 

Tolerance dari Biaya Operasional Terhadap  Pendapatan Operasional sebesar 0,892, Loan to 

Deposits Ratio sebesar 0,819, Non Performing Loans sebesar 0,914, Capital Adequacy Ratio 

sebesar 0,759, dan Net Interest Margin sebesar 0,797. Nilai Tolernce untuk semua variabel 

independen lebih besar dari 0,10 (tolerance > 0,10), maka dapat disimpulkan bahwa kelima 

variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozoli, 2013 Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas, Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat grafik sccaterplot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola tertentu serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Selaiu itu, pengujian dilakukan dengan uji Spearman’s rho yaitu 

mengkorelasikan nilai residual (Ustandardized residul) dengan masing-masing variabel 

indevenden. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada model regresi terjadi 

masalah heteroskedastisitas.Priyatno, (2010). 
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Sumber: Output pengolahaan data SPSS 21.0 

 Dari gambar dapat dilihat bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas 

dengan grafik scaterplot dimana titik-titik menyebar diatas dan dibahwa angka 0 pada sumbu 

Y. 

 Hasil pengujian dengan scaterplot juga didukung oleh pengujian heteroskedastisitas 

dengan menggunakan uji Spearman’s rho dapat dilihat pada tabel berikut 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

 

 
Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

BOPO 

Correlation Coefficient -,135 

Sig. (2-tailed) ,181 

N 100 

LDR 

Correlation Coefficient -,004 

Sig. (2-tailed) ,972 

N 100 

NPL 

Correlation Coefficient ,094 

Sig. (2-tailed) ,351 

N 100 

CAR 

Correlation Coefficient ,095 

Sig. (2-tailed) ,345 

N 100 

NIM 

Correlation Coefficient -,028 

Sig. (2-tailed) ,779 

N 100 

Unstandard

ized 

Residual 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 100 
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Dari output correlations diatas, dapat diketahui korelasi antara BOPO ( Biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional) dengan Unstandardized Residual 

menghasilkan nilai signifikan 0,181, korelasi antara LDR ( Loan to deposits ratio)  dengan  

Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan 0,972, korelasi antara NPL (Non  

performing loans) dengan  Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan 0,351, 

korelasi antara CAR (Capital adequacy ratio) dengan Unstandardized Residual 

menghasilkan nilai signifikan 0 ,345, dan korelasi antara NIM (Net interest margin) dengan 

Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan 0,779. Karena nilai signifikan 

korelasi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan 

adanya masalah heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Penyimpangan model regresi klasik lainnya adalah Autokolerasi dalam model regresi. 

Apabila dalam model regrasi terdapat autolerasi maka dalam penelitian terdapat koelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Pinyimpangan asumsi ini biasanya terjadi 

pada observasi yang menggunakan time series. Untuk mendeteksi adanya data autokoreasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW). Hasil 

pengujian sebagai berikut  

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,864a ,747 ,734 ,00397 2,137 

a. Predictors: (Constant), NIM, NPL, BOPO, LDR, CAR 

b. Dependent Variable: ROA 

      Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa dari hasil uji autokolelasi tersebut dapat 

diketahui DW sebesar 2,137 dari jumlah sampel sebanyak 100 dengan jumlah variabel 

berjumlah 6 (n=100k=6), maka batas dl= 1,5542 du=1,7776. Dapat disimpulkan bahwa DW 

sebesar 2,137 lebih besar dari batas atas (du) 1,7776 dan kurang dari 3,2224 (5-du adalah 5-

1,7776). Nilai tersebut memenuhi syarat Durbin-Watson yaitu du<d<5-du, sehingga dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif atau HO 

tidak dapat ditolak. 
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Hasil Uji Regresi Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, loan to deposits ratio,  

non performaing loans, capital adequacy ratio, dan net interst margin terhadap return on 

assets. Dengan menggunakn program SPSS 21.0 pengolahan data dapat dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berikut adalah hasil regresi linier berganda. 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

 

Berdasarkan tabel diatas uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1(BOPO)+b2(LDR)+b3(NPL)+b4(CAR)+b5(NIM)+e 

ROA =0,029  – 0,028 BOPO - 0,006  LDR – 0,032 NPL + 0, 006 CAR + 0.245 NIM 

 

a. Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 0,029 artinya jika BOPO 

bernilai nol, LDR bernilai nol, NPL bernilai nol, CAR bernilai nol dan NIM bernilai nol, 

maka ROA pada suatu perusahaan adalah sebesar 0,029. 

b. Koefisien regresi variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

adalah sebesar - 0,028 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 kali pengembalian investasi 

(BOPO) dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan 

mengakibatkan peningkatan Return On Assets (ROA) sebesar - 0,028 Namun sebaiknya jika 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .029 .004  7.459 .000 

BOPO -.028 .003 -.473 -8.619 .000 

LDR -.006 .004 -.090 -1.572 .119 

NPL -.032 .042 -.041 -.748 .456 

CAR .006 .009 .036 .609 .544 

NIM .245 .024 .601 10.350 .000 

a. Dependent Variable: ROA 
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pengembalian investasi (BOPO) turun 1 kali dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap 

maka akan mengakibatkan penurunans Return On Assets (ROA) sebesar - 0,028. 

c. Loan to Deposits Ratio (LDR) memiliki nilai regresi sebesar - 0,006 yang menyatakan 

bahwa setiap kenaikan sebesar 1 kali Loan to deposits ratio dengan asumsi bahwa nilai 

variabel lainnya tetap atau kontanta maka akan mengakibatkan penurunan Return On Assets 

(ROA) sebesar - 0,006. Namun sebaliknya jika Loan to Deposits Ratio turun 1 kali dengan 

asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap maka akan mengakibatkan peningkatan Return On 

Assets (ROA) sebesar - 0,006. 

d. Non Performing Loans memilki nilai regresi sebesar - 0,032 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan sebesar 1 kali  Non Performing Loans dengan asumsi bahwa nilai variabel 

lainya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan pennurunan Return On Assets (ROA) 

sebesar - 0,032. Namun sebaiknya jika Non Performing Loans turun 1 kali dengan asumsi 

bahwa nilai variabel lainnya tetap maka akan mengakibatkan peningkatan Return On Assets 

(ROA) sebesar - 0,032. 

e. Capital Adequacy Ratio memiliki niali regresi sebesar 0,006 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan sebesar 1 kali Capital Adequancy Ratio dengan asumsi bahwa nilai variabel 

lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan penurunan Return On Assets (ROA) 

sebesar 0,006. Namun sebaiknya jika Capital Adequacy Ratio turun 1 kali dengan asumsi 

bahwa nilai variabel lainya tetap maka akan mengakibatkan peningkatan  Return On Assets 

(ROA) sebesar 0,006. 

f. Net Inteerst Margin  memiliki niali regresi sebesar 0,245 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan sebesar 1 kali Net Interest Margin  dengan asumsi bahwa nilai variabel 

lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan penurunan Return On Assets (ROA) 

sebesar 0,245. Namun sebaiknya jika Net Interest Margin   turun 1 kali dengan asumsi bahwa 

nilai variabel lainya tetap maka akan mengakibatkan peningkatan  Return On Assets (ROA) 

sebesar 0,245. 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t)  

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independen yaitu Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposits Ratio (LDR), Non Performing 

Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Net Inters Margin  (NIM) terhadap 

variabel dependen yaitu Return On Assets (ROA). Pengujian ini dilakuakan dengan 

menggunakan besarnya nilai Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional ( p-value ) 

masing-masing koefisen regresi variabel independen dibandingkan dengan tingkat signifikan 
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0,05. Dengan nilai df (n-k-1), dimana n merupakan jumlah observasi dan nilai k adalah 

jumlah variabel independen. Dasar kriteria yang digunakan adalah apabila Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak sedangkan 

apabila Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berikut ini adalah hasil pengujian secara parsial :    

Hasil Uji statistik Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .029 .004  7.459 .000 

BOPO -.028 .003 -.473 -8.619 .000 

LDR -.006 .004 -.090 -1.572 .119 

NPL -.032 .042 -.041 -.748 .456 

CAR .006 .009 .036 .609 .544 

NIM .245 .024 .601 10.350 .000 

a. Dependent Variable: ROA 
 

 

 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 

Hasil analisis regresi dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel 

independen : Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 0,000 ; Loan to Deposit 

Ratio 0,119 ; Non Performing Loans 0,456 ; Capital Adequacy Ratio 0,544 ; Net Interest 

Margin 0,000. 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F)  

  

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yaitu 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional, Loan to Deposits Ratio, Non Performing 

Loons, Capital Adequacy Ratio,dan Net Interest Margin  yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat atau dependen yaitu Return 

On Assets. Hasil pengujian Uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Hasil Uji Secara Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .004 5 .001 55.579 .000b 

Residual .001 94 .000   

Total .006 99    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), NIM, NPL, BOPO, LDR, CAR 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 
 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 55,579 sedangkan 

Ftabel 2,71 (df pembilang = 5 penyebut 94 dan nilai signifikansi α = 0,05. Probabilitas 

signifikansi 0,000 < α = 0,05, maka dalam hal ini H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, 

Loan to Deposits, Non Performing Loans, Capital Adequacy Ratio dan Net Interest Margin 

berpengaruh terhadap Return On Assets 

 4.2.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berguna untuk 

mengetahui seberapa besar peran variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional, 

Loan to Deposits Ratio, Non Performing Loans, Capital Adequacy Ratio, dan  Net Inters 

Margin  bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap variabel dependen yaitu 

Return On Assets. Berikut hasil pengujiannya : 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .864a .747 .734 .00397 

a. Predictors: (Constant), NIM, NPL, BOPO, LDR, CAR 

 

Sumber : data skunder yang diolah versi SPSS 21.0 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 

0,734 atau sebesar 73,4% Hal ini menunjukan bahwa persentase pengaruh variabel 

independen Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposits Ratio, 

Non Performing Loans, Capital Adequacy Ratio dan Net Interst Margin terhadap Return on 

Assets  sebagai variabel dependen sebesar 73,4%. Variasi variabel independen (Return on 

Assets). Sedangkan sisanya 26,6% di pengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasonal (BOPO) secara parsial berpengaruh 

terhadap Return on Assets  (ROA). 

2. Berdasrkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

tidak berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Non Performing 

Loans  tidak berpengaruh terhadap Return on Assets (ROA). 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan Capital Adequacy Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Return on Assets  (ROA). 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Net Interest 

Margin (NIM) berpengaruh terhadap Return on Assets  (ROA). 

6. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel (Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, 

Capital Adequacy Ratio dan Net Interest Margin) secara simultan berpengaruh 

terhadap Return on Assets (ROA). 
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Kerterbatasan Penelitian 

 Terdapat beberpa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu: 

1 Dalam penelitian ini sampel perusahaan yang diambil hanya terbatas pada Bank umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011 -2014, sehingga sangat 

besar kemungkinan tidak mampu mempersentasikan populasi dengan baik.Kecilnya 

ukuran sampel merupakan salah satunya kelemahan dalam penelitian ini. 

2 Model penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh anatara variabel independen terhadap 

variabel dependen sebesar 73,4% atau variabel independen dalam penelitian ini hanya 

menjelaskan sebesar 73,4% artinya 26% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel – 

variabel lainnya, yang berada diluar model penelitian ini. 

Saran 

 Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas, penulis menyadari bahwa 

penelitian ini sangat jauh dari sempurna baik dari segi faktor – faktor yang diteliti maupun 

jumlah data yang digunakan. Untuk itu beberapa saran dapat dikemukam sebagai berikut : 

1 Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian dengan cara memperpanjang 

periode penelitian dengan menambah tahun amatan dan juga memperbanyak jumlah 

sampel. 

2 Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebanyak pada penelitian 

selanjutnya digunakan proxy yang lain dari variabel tersebut, sehingga diharapkan 

dapat mencerminkan variabel yang digunakan. 

3 Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel atau mengunakan 

variabel independen lain yang mempengaruhi ROA seperti LAR, FDR, dan lain-lain. 

Hal ini dikarenakan dari niali determinasi (R2) hanya mampu dijelaskan sebesar 

73,4% atau dengan kata lain 26% ROA (return on assets) dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model penelitian ini. 
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