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ABSTRAKSI 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) menganalisis pengaruh BOPO, CAR, LDR dan NIM 

terhadap Kinerja Keuangan (ROA) secara parsial; 2) Mengetahui apakah variabel-variabel 

menganalisis pengaruh BOPO, CAR, LDR dan NIM terhadap Kinerja Keuangan (ROA) secara 

simultan. 

 Penelitian ini menggunakan data skunder, data yang digunakan diperoleh dari Laporan 

Keuangan Publikasi Tahunan Bank Swasta Nasional yang listing di BEI periode tahun 2009 - 

2012. Jumlah sampel sebanyak 16 bank swasta yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia 

dengan periode 2009-2012 yang diambil melalui purposive sampling atau pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dengan 

pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan simultan (Uji-F), uji signifikan Parsial (Uji-t) 

dan koefisien Determinasi (R2). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO dan NIM berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA. Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 

Variabel LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah variabel BOPO. Dari penelitian ini diperoleh 

nilai R2 sebesar 0,324, hal tersebut berarti bahwa 32,4 % variable ROA dapat dijelaskan oleh 

variabel independennya yaitu BOPO, CAR, LDR dan NIM, kemudian sisanya yaitu sebesar 

67,6 % dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar persamaan.  

 

Kata Kunci :  BOPO, CAR, LDR, NIM dan ROA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

Perbankan mempunyai peran yang sangat vital dalam pencapaian tujuan nasional yang 

berkaitan dalam peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat serta menunjang 

berjalanya roda perekonomian mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, 

penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat tranmisi kebijakan moneter. Dari pengertian 

tersebut dapat dikemukakan bahwa kegiatan bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan 

yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dengan demikian bank harus menjaga 

kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas juga beroperasi secara efektif dan 

efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. 

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

perusahaan, tak terkecuali perusahaan perbankan. Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja 

keuangan perbankan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang tata cara penilaian Kesehatan 

Bank umum. 

Sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan bank dengan kinerja keuangan yang 

sehat, sehingga fungsi intermediasi dapat berjalan lancar (Anita, 2003). Bank yang dapat selalu 

menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitas yang tinggi akan mampu 

membagikan deviden serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi 

ketentuan prudential banking regulation dengan baik (Mudrajad, 2002). 

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan. Akan 

tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank, karena secara umum 

laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan 

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dalam 

beberapa hal bank perlu menyediakan informasi nonkeuangan yang mempunyai pengaruh 

keuangan di masa depan (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, 2008). 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang bersumber dari 

intern perusahaan, menunjukkan kinerja keuangan masa lalu dan menunjukkan posisi 

keuangan saat ini (Sudarini, 2005). Analisis Laporan keuangan akan membantu pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dengan perhatian terfokus 

pada informasi yang reliable dan relevan dengan keputusan bisnis, maka dapat menghemat 

waktu dan biaya perolehan informasi (Munawir,2002). 

Analisis rasio keuangan memungkinkan pihak manajemen untuk mengidentifikasikan 

perubahan-perubahan pokok pada trend jumlah, dan hubungan serta alasan perubahan tersebut. 

Hasil analisis laporan keuangan akan membantu mengintepretasikan berbagai hubungan serta 

kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan 

perusahaan dimasa mendatang (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). 

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu 

bank. Pada umumya ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Equity (ROE) dan 

Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan manajemen bank 

dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset perusahaan yang dimiliki, sedangkan Return 



on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang 

tersedia untuk mendapatkan net income (Dendawijaya, 2003). Dalam menentukan tingkat 

kesehatan bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan keberlanjutan 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 sebagian besar dananya dihimpun dari simpanan masyarakat 

(Dendawijaya, 2003). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan 

aset, sehingga dalam penelitian ini digunakan tingkat profitabilitas dengan rasio Return on 

Asset (ROA). 

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang sangat vital dalam pertumbuhan 

perekonomian suatu bangsa, maka lembaga perbankan harus benar-benar melakukan tugasnya 

sebagai lembaga yang menjadi stabilisator moneter dan pelaksana lalu lintas pembayaran. 

Untuk dapat menjalankan tugasnya, maka kondisi perbankan harus diawasi tingkat 

kesehatanya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi bank tersebut dapat dilihat dari aspek 

permodalan, asset, manajemen, rentabilitas maupun likuiditasnya, apabila kondisi bank 

tersebut baik maka harus dipertahanan kesehatanya sedangkan apabila Bank dalam kondisi 

tidak sehat maka harus segera ditangani sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian 

Indonesia. Selain itu tingkat kesehatan bank juga penting untuk efisiensi dalam memperoleh 

laba dan mencegah kebangkrutan. 

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Kinerja Bank. Penelitian ini membatasi penelitian terhadap 

faktor yang mempengaruhi Kinerja Bank (ROA), yaitu BOPO (Biaya Operasional Beban 

Operasional), Capital Adequacy Ratio (CAR),  Loan To deposit Ratio (LDR) dan Net Interset 

Margin (NIM). Penelitian ini mengambil sampel dari Bank Swasta Nasional yang listed di BEI 

Selanjutnya penelitian ini diberi tema “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan Periode 2009-2012 ”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Jika dilihat dari tabel pergerakan rasio keuangan yang telah disajikan terlihat bahwa rasio 

Return On Asset (ROA) mengalami fluktuasi data dan cenderung mengalami kenaikan. Selain 

itu atas dasar latar belakang masalah diatas, juga ditemui adanya fenomena gap pada kondisi 

bisnis perbankan yang ada selama tahun 2009-2012. Hal tersebut diperkuat dengan adanya 

beberapa riset gap antara peneliti satu dengan peneliti yang lain, perbedaan pendapat antar 

peneliti secara garis besar dapat dipaparkan seperti keterangan diatas. 

Dengan adanya Fenomena Gap dan research gap diatas maka masalah penelitian (Research 

Problem) dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Return On 

Assets (ROA). Dari uraian Rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat disusun 

pertanyaan Penelitian yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh BOPO terhadap ROA ? 

2. Bagaimanakah pengaruh CAR terhadap ROA ? 

3. Bagaimanakah pengaruh LDR terhadap ROA ? 

4. Bagaimanakah pengaruh NIM terhadap ROA ? 



C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap ROA. 

2. Menganalisis pengaruh CAR terhadap ROA. 

3. Menganalisis pengaruh LDR terhadap ROA. 

4. Menganalisis pengaruh NIM terhadap ROA. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank SwastaNasional yang listed di BEI 

Periode 2009-2012. Sedangkan Sample Penelitian menggunakan metode Purposive Random 

Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada kelompok terpilih betul 

menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut (Soeratno&Arsyad, 1999;63), 

dimana ciri-ciri kriteria bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :  

1. Bank Swasta Nasional yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2009- 2012 dan 

terdaftar di BEI yang diseiakan oleh ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

2. Laporan keuangan merupakan laporan dengan periode tahunan (berakhir 31 Desember). 

Bank umum yang listed di BEI pada periode 2009-2012 sebanyak 26 Bank, akan tetapi 

bank yang akan dijadikan sampel dan sesuai kriteria tersebut terdapat 16 Bank. 

 

E. Metode Pengumpulan data 

Data yang digunakan adalah data skunder. Data skunder yang diambil berasal dari 

laporan keuangan Bank Swasta Nasional pada tahun 2009- 2012 dan terdaftar di BEI yang 

diseiakan oleh ICMD (Indonesian Capital Market Directory). Metode pengumpulan data 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti 

dengan melakukan studi pustaka terhadap literature dan bahan pustaka lainnya 

sepertiartikel, jurnal, buku dan penelitian terdahulu. 

2. Studi Dokumenter 

Pengumpulan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan pojok BEJ Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Metode Analisis  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Untuk memprediksi nilai distribusi residual dapat dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test melalui program SPSS 16 for windows 

dengan criteria jika nilai dari probabilitas Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 berarti residual 

berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas tersebut diketahui nilai Asymp.Sig.(2-



tailed) mempunyai nilai 0,847 > 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

pengujian ini data berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Untuk memprediksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 

dilihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance > 0,10 

dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) < 10 berarti model tidak terdapat 

multikolinearitas sehingga dapat dikatakan bahwa model layak digunakan untuk 

memprediksi nilai variable dependen. Dari tabel SPSS ditunjukkan bahwa nilai 

tolerance variable BOPO, CAR, LDR, NIM dan profitabilitas tidak ada yang kurang 

dari 0,10. Di samping itu pada nilai varian inflation factor (VIF) tidak ada nilai yang 

melebihi dari angka 10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model tidak terdapat 

gejala multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk melakukan Uji Heteroskedastisitas perlu dilakukan Uji Gletjser, dengan 

menggunakan program SPSS 16 for Windows. Jika nilai Signifikansi (Sig) > 0,05 maka 

model tidak terdapat Heteroskedastisitas. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Uji Gletjser diperoleh nilai Signifikansi (Sig.) (BOPO = 0.215, CAR = 

0.327, LDR = 0.399, NIM = 0.832) > 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

antara nilai residual sehingga model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa di 

dalamnya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang yang 

diperoleh dari tabel Durbin Watson yaitu dL dan dU untuk k (jumlah variabel bebas 

dan n (jumlah sampel). Jika nilai dari hasil Durbin-Watson test berada diantara nilai dL 

dan dU berarti asumsi tidak terjadi Autokorelasi terpenuhi. Pengambilan keputusan 

menggunakan nilai signifikansi 5% dengan membandingkan nilai D-W dengan nilai 

tabel Durbin Watson (n = 64, k = 4). Dari hasil SPSS tersebut didapatkan nilai Durbin-

Watson test sebesar 1.536 dan nilai Durbin-Watson tabel berada diantara 1.37 (dL) 

sampai 1.65 (dU). Dengan demikian, nilai Durbin-Watson test masih berada dalam 

jangkauan nilai dL dan dU sehingga, dapat dikatakan bahwa model tersebut tidak 

terdapat Autokorelasi. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah ditentukan dalam penelitian ini 

digunakan uji regresi berganda. Hasil dari uji akan menunjukkan apakah ada pengaruh 

antara variabel BOPO, CAR, LDR dan NIM terhadap variable ROA pada perusahaan-

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

       Berdasarkan hasil perhitungan di atas dengan bantuan computer program 

SPSS versi 16, maka dapat diketahui hasil persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0,017 - 2,131X1 + 0,001X2 + 0,002X3 – 0,224X4 + e 

 

 

 



Dari persamaan regresi tersebut dapat dipresentasikan sebagai berikut : 

1) Angka 0,017, artinya saat ini jika perusahaan tidak melakukan aktifitas 

penambahan pada rasio BOPO, CAR, LDR dan NIM maka besarnya ROA akan 

tetap sebesar 0,017. 

2) Angka -2,131, artinya jika BOPO bertambah nilainya satu kali dari nilai mula maka 

besarnya nilai ROA akan berkurang sebesar 2,131. 

3) Angka 0,001, artinya jika rasio CAR bertambah satu kali dari nilai mula, maka 

ROA akan bertambah sebesar 0,001. 

4) Angka 0,002, artinya jika rasio LDR meningkat sebesar satu kali dari nilai semula, 

maka ROA akan bertambah sebesar 0,002. 

5) Angka -0,224, artinya jika rasio NIM meningkat sebesar satu kali dari nilai semula, 

maka ROA akan berkurang sebesar 0,224. 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Untuk menguji hipotesis apakah semua variabel independen dalam penelitian 

ini seperti variabel BOPO, CAR, LDR dan NIM berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu ROA, maka perlu dilakukan Uji-F. Dari hasil analisis yang 

terdapat dalam tabel SPSS, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 7.060 dengan 

probabilitas 0,000. Karena besarnya probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho. ditolak, yang 

berarti bahwa variabel independen yang terdiri atas BOPO, CAR, LDR dan NIM secara 

simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen yaitu variabel 

ROA. 

c. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

       Untuk mengetahui apakah ada variabel independen yang terdiri dari BOPO, CAR, 

LDR dan NIM berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu ROA, maka 

perlu dilakukan Uji Signifikansi Parsial (Uji-t). Dari table SPSS menunjukkan nilai 

probabilitas signifikan adalah variable BOPO sebesar 0.005. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap variabel ROA adalah 

variabel BOPO karena memiliki nilai signifikan dibawah 0,05 dan pengaruhnya adalah 

negatif. Hal tersebut dalam dilihat dari nilai B yang memiliki angka sebesar -2,131.  

Berikutnya variable CAR memiliki nilai signifikansi 0,042 (< 0,05). Hal 

tersesebut menunjukkan bahwa variabel CAR secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel ROA. Pengaruh dari variabel CAR terhadap variabel ROA adalah 

positif, dimana dapat dilihat di tabel 4.23 dari nilai B-nya yang memiliki besaran 0,001.  

Variabel LDR memiliki nilai signifikansi 0,130 (> 0,05). Artinya bahwa 

variabel LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA. 

Berikutnya adalah variabel NIM dengan nilai signifikansi 0,031 (< 0,05). Hal 

tersebut menjelaskan bahwa variabel NIM secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap ROA dan pengaruhnya adalah negatif. Hal tersebut berdasarkan nilai dari B 

sebesar -0,224 yang menunjukkan angka negatif. 

d. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen seperti 

variable BOPO, CAR, LDR dan NIM terhadap variabel ROA yang dapat dilihat di tabel 

SPSS. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 

0,324. Hal ini berarti variabel ROA dipengaruhi oleh variabel BOPO, CAR, LDR dan 



NIM sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya 67,6% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Rendahnya nilai koefisien determinasi tersebut dikarenakan keterbatasan peneliti yang 

hanya memasukkan sejumlah 4 variabel independen dan di samping itu peran 

manajemen perusahaan dalam menentukan nilai rasio BOPO, CAR, LDR dan NIM 

yang mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan akan mendapatkan nilai rasio 

ROA secara optimal. 

 

G. Pembahasan  

Dari tabel 4.23, tampak bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri 

dari variable BOPO, CAR, LDR dan NIM berpengaruh terhadap ROA. Hal ini ditunjukkan 

oleh hasil pengujian secara simultan (Uji-F), dimana dalam uji ini nilai probabilitas signifikan 

kurang dari 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,000 yang berarti secara simultan variabel independen 

tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Dalam tabel 4.22 juga disebutkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.324, artinya 

bahwa besarnya pengaruh variabel BOPO, CAR, LDR dan NIM terhadap ROA sebesar 32,4% 

dan sisanya 67,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Rendahnya nilai korelasi antar varaibel 

independen dengan variabel dependennya dipengaruhi karena dalam penelitian tersebut 

mengambil 4 variabel dan hanya ada 3 variabel yang berpengaruh terhadap variabel ROA yaitu 

BOPO, CAR dan NIM. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan bank pada 

saat tersebut menggunakan indikator dari 3 jenis rasio untuk menaikkan ROA dan tentunya 

yang paling penting adalah menaikkan laba atau keuntungan perusahaan.  

Rasio BOPO adalah rasio atau perbandingan yang menunjukkan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 

sampai dengan 2012 perbankan nasional berusaha untuk mengurangi beban atau biaya 

operasionalnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menambah rasio ROA. Dimana dapat dilihat 

bahwa pengaruh dari rasio BOPO adalah negatif. Besar pengaruhnya adalah -2,131 dimana 

pengaruh tersebut dibandingkan ke 4 variabel yang lain merupakan yang terbesar. Perbankan 

nasional pada saat itu (tahun 2009 – 2012) sedang mengalami krisis, banyak bank yang 

dilikuidasi oleh Bank Indonesia dikarenakan tidak mampu membayar kewajiban atau biaya 

atau beban jangka pendeknya. Sehingga, banyak perbankan yang secara otomatis akan 

menekan pengeluaran guna menaikkan ROA dimana ROA tersebut merupakan sebuah 

indikator dari suatu bank yang menunjukkan apakah bank tersebut akan mengalami keuntungan 

atau tidak. 

Rasio berikutnya yang secara parsial berpengaruh signifikan  terhadap ROA adalah rasio 

CAR dan pengaruhnya adalah positif. Besar pengaruhnya adalah 0,001. Rasio CAR 

menunjukkan seberapa besar porsi modal asing yang digunakan bank dibandingkan dengan 

modal sendiri. Rasio CAR dapat dikatakan seperti struktur modal, artinya bahwa apakah 

menambah hutang dapat memaksimalkan rasio ROA nya. Dari penelitian tersebut dapat dilihat 

bahwa pengaruh CAR terhadap ROA adalah signifikan dan positif. Hal tersebut menujukkan 

bahwa perbankan nasional pada saat antara tahun 2009 – 2012 banyak yang menggunakan 

modal hutang, dikarenakan banyak bank yang tak mampu membayar biaya operasional akibat 

krisis yang terjadi sehingga Bank Indonesia selaku bank induk memberikan pinjaman kepada 

bank-bank agar bisa melunasinya. Namun, banyak pula bank-bank yang dulunya sendiri-



sendiri sekarang di merger untuk menjadi sebuah bank karena keterbatasan modal yang ada, 

sehingga dapat kita jumpai banyak bank yang di likuidasi, merger dan ada juga yang gulung 

tikar. 

Rasio LDR secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.  

Rasio NIM dari penelitian tersebut secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ROA dan pengaruhnya adalah negatif. Besar pengaruhnya terhadap ROA adalah 

sebesar -0,224. Rasio NIM mengukur perbandingan Pendapatan Bunga Bersih dengan Aktiva 

Produktif yang dimiliki oleh bank. Mayoritas bank ketika menghadapi suatu krisis, pastinya 

laba yang diperoleh baik dari pendapatan jasa maupun bunga akan digunakan untuk 

menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu dibandingkan dengan menambah aktiva. 

Sehingga, rasio NIM pada tahun 2009 – 2012 akan berpengaruh negatif terhadap Aktiva 

Produktifnya.  

Dari hasil penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian terdahulu oleh Mahardian 

ST (2008), Mawardi (2005), Suyono (2005), dan Sarifudin (2005), dimana pada penelitian 

yang mereka lakukan disimpulkan bahwa efisiensi operasi (BOPO) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset. Rasio BOPO ini merupakan rasio Efisiensi Operasional 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank (Bank Indonesia, PBI 

No:6/10/PBI/2004). 

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Zimmerman (1996); Werdaningtyas 

(2002) dan Suyono (2005). Hasil dari ketiga penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 

Capital Adequacy Ratio mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset. 

CAR sendiri merupakan rasio yang menggambarkan kinerja permodalan (capital), CAR yang 

tinggi diharapkan akan memperbesar kinerja perbankan yang tercermin dari Return On Aset 

(Gary C. Zimmerman, 2000). 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ambika Wiyas Putra (2011) juga mendukung 

penelitian sekarang yang menyatakan bahwa variabel BOPO dan NIM memberikan pengaruh 

paling besar terhadap ROA dan memiliki pengaruh yang negatif.  Hal ini menunjukkan besar 

kecilnya NIM pada bank tidak mempengaruhi besar kecilnya ROA hal ini mengindikasikan 

perolehan Return On Asset bank tidak didominasi dari pendapatan bunga bersih, secara khusus 

bank lebih fokus menjadi bank yang melakukan aktivitas yang menghasilkan fee based income 

yang mampu memperbaiki tingkat Return On Asset (Haddad dkk, 2004). 

 

H. Kesimpulan  

       Berdasarkan pada analisis penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel independen yang terdiri dari BOPO, CAR, LDR dan NIM berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu ROA. Hal ini ditunjukkan oleh nilai hasil pengujian koefisien 

determinasi (R2) yang sebesar 32,4% dan sisanya yang 67,6% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

2. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari BOPO, CAR, LDR dan NIM  

berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dtunjukkan oleh nilai probabilitas signifikan hasil 

pengujian uji-F sebesar 0,000. Artinya bahwa variabel independen tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai ROA. 



3. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, artinya 

semakin tinggi nilai BOPO yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin kecil pula laba 

perusahaan yang akan diterima. Besar pengaruhnya adalah -2,131. 

4. CAR secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Artinya 

semakin tinggi rasio CAR yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin besar pula rasio 

ROA. Besar pengaruhnya adalah 0,001. 

5. Rasio LDR secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 

6. Rasio NIM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Artinya, 

semakin besar rasio NIM sebuah bank maka akan semakin kecil rasio ROA. Besar 

pengarunhnya terhadap ROA adalah -0,224. 

7. Dengan dasar melihat nilai koefisien regresi, variabel BOPO memiliki koefisien B yang 

paling besar yaitu sebesar -2,131 dan nilai probabilitasnya 0,005. Maka, dapat dikatakan 

bahwa variabel BOPO memiliki pengaruh dominan terhadap ROA. 

 

I. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2012, sehingga data yang diambil ada kemungkinan kurang mencerminkan kondisi 

perbankan dalam jangka panjang.  

2. Penelitian ini hanya terbatas untuk sampel Bank Swasta Nasional sehingga kurang 

mewakili seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel BOPO, CAR, LDR dan NIM 

mempengaruhi Kinerja Keuangan (ROA) secara bersama-sama hanya terbatas sebesar 

32,4% sehingga perlu dicari variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan di luar 

model ini. 

 

J. Saran-saran 

       Saran- saran yang dapat peneliti berikan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti. 

a. Minimnya nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini karena keterbatasan 

peneliti dalam memasukkan jumlah variabel independen sebagai prediksi variabel 

struktur modal. 

b. Kepada penelitian yang akan datang, diharapkan dapat meneliti factor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi ROA selain BOPO, CAR, LDR dan NIM serta dapat dilakukan 

pada perusahaan/industri yang lain. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Dengan kondisi perbankan yang maju pesat seperti sekarang, pihak perbankan 

diharapkan mampu mengoptimalkan rasio-rasio perbankan yang sudah ada dalam 

mengatasi atau setidaknya mampu bertahan ketika menghadapi badai krisis ekonomi 

yang suatu saat dapat terjadi lagi sehingga tidak ada bank yang dilikuidasi. 

b. Banyaknya penelitian-penelitian mengenai rasio-rasio perbankan diharapkan pihak 

bank mendapatkan cukup referensi dalam pengambilan kebijakan keputusan terutama 

dalam segi finansial. 
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