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Bank is an intituiton which  its main activity is fund raising from society then 

resolves it with purpose to generate revenue from which. Therefore it is important for 

bank to maintain public trust because the business activity is relying to the public trust. 

This research has purpose to  prove the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 

Performing Loan (NPL), Loan Deposit Ratio (LDR) , Operating Expense/Operating 

Income (BOPO) and Net Interest Margin (NIM) financial ratio to bank performance 

which measured by Return On Asset (ROA) basis.     

 The object of this research is the state banks which is owned by government. The 

data of this research using from Infobank Directory in the period of 2006 – 2010. The 

number of sample for this research is 4 state banks. Analyze technique to use this 

research is multiple linie regresion to obtain picture which totally regarding relationship 

between one variable with other variable.      

 The result of this research shows that Operating Expense/Operating Income 

(BOPO) has negative significant influence to Return On Asset (ROA) and Net Interest 

Margin (NIM) has positive influence to Return On Asset on banking firm. While, Non 

Performing Loan has negative influence but not significant influence to Return On Asset 

(ROA) on banking firm then Capital Adequacy Ratio (CAR) and Loan Deposit Ratio 

(LDR) have positive influence to Return On Asset (ROA) in banking firm. 

Keywords : Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Operating 

Expense/Operating Expense (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Return On Asset 

(ROA). 
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Bab I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era modern yang terus berkembang secara pesat, peranan perbankan 

dalam memajukan perekonomian negara sangat besar. Hampir semua industri  

yang melaksanakan transaksi keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh 

karena itu, semua aktivitas keuangan baik perseorangan maupun lembaga 

memerlukan jasa perbankan. Kita mengetahui fungsi bank umum di dalam 

kehidupan masyarakat yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam 

melakukan kegiatan usahanya sehari – hari, bank harus mempunyai dana agar 

dapat memberikan kredit ke masyarakat. Dana tersebut diperoleh dari pemilik 

bank, pemerintah, Bank Indonesia dan juga berasal dari masyarakat 

(Kuncoro,2011). Dana yang dihimpun oleh bank tersebut disalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena bank merupakan 

lembaga perantara anatara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak 

yang membutuhkan dana. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.         

 Dalam menjalankan fungsinya menghimpun dana, kepercayaan dari 

masyarakat merupakan hal yang penting karena pada dasarnya bank berdiri dan 
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tumbuh berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. Tingkat kepercayaan 

masyarakat merupakan hal terpenting bagi dunia perbankan guna mendorong 

kegiatannya dalam menghimpun dana. Hal yang paling umum untuk dilihat 

dalam menumbuhkan tingkat kepercayaan bagi masyarakat adalah dengan 

melihat tingkat kesehatan bank tersebut. 

Kesehatan bank merupakan hal penting dalam dunia perbankan karena 

bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat 

pemilik dana berhak menarik dananya kapan saja dan bank harus sanggup 

mengembalikan dana yang digunakan serta meningkatkan kinerjanya jika ingin 

tetap menjaga kepercayaan nasabahnya serta masyarakat. Untuk menilai 

kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Penilaian ini bertujuan untuk 

menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat 

atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, 

sedangkan bank yang sakit untuk segera mengambil tindakan untuk kembali 

menjadi normal kembali. Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank – 

bank berhak memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus 

dijalankan atau bahkan diberhentikan kegiatan operasinya. 

Bank Indonesia membuat ketetapan mengenai standar penilaian kesehatan 

bank. Bank – bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun 

secara berkala mengenai seluruh aktifitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari 

laporan ini dipelajari dan dianalisa sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. 

Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk 

memperbaiki kesehatannya. Di Indonesia berdasarkan peraturan Bank Indonesia 

no 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian kesehatan bank umum dijelaskan 
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bahwa aspek penilaian yang digunakan adalah CAMELS (Capital, Asset Quality, 

Management, Earning, Liquidity, Sensivity to market risk). Melalui PBI no 

6/10/2004 tersebut juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu bank yang 

diukur melalui faktor permodalan (Capital), kualitas asset (Asset Quality), 

rentabilitas (Earning), likuiditas (Liquidity), dan sensitivitas terhadap resiko pasar 

( Sensitivity to Market Risk)  atau dikenal dengan istilah CAELS.  

 Kesehatan suatu bank diukur melalui kinerjanya. Terdapat beberapa area 

dan sudut pandang mengenai ukuran kinerja mulai dari berdasarkan manajemen 

analisis operasional, pemilik profitabilitas, pemberi pinjaman likuiditas, financial 

leverage, indikator pasar, profitabilitas, debt service dan manajemen sumber daya 

(Kuncoro,2011). Dalam penelitian ini, penulis memilih area profitabilitas sebagai 

pengukuran dari kinerja bank yang dapat dilihat melalui rasio Return On Assets 

(ROA). Alasan dipilihnya rasio ROA sebagai pengukuran kinerja karena rasio 

tersebut menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan (Boy Loen & Sonny Ericson,2008).  

Dengan hal ini dapat dikatakan apabila ROA mengalami peningkatan maka 

kinerja bank tergolong baik.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruh terhadap kinerja bank, yaitu 

Capital, Asset Quality, Rentabilitas, dan Liquidity. Melalui faktor permodalan 

dilihat dengan Capital Adequacy Ratio yang menunjukkan kemampuan bank 

dalam mempertahankan modal yang cukup dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengukur dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat mempengaruhi 

modal. Adapun faktor kualitas aset dilihat melalui Non Performing Loan, melalui 

NPL akan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 
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produktifnya agar tetap mampu mempertahankan kelangsungan kehidupan bank. 

Sedangkan untuk faktor rentabilitas yang mengukur tingkat efisiensi bank dapat 

dinilai melalui aspek Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Net Interest Margin (NIM), kemudian faktor likuiditas yang 

menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang dapat 

diukur dengan Loan Deposit Ratio (Boy Loen dan Sonny Ericson,2007). 

Peneliti memilih objek penelitian yaitu perusahaan perbankan milik 

pemerintah karena tiga dari empat Bank BUMN Indonesia tercatat sebagai bagian 

dari daftar perusahaan paling sukses di dunia menurut majalah Forbes. Di 

samping itu di tengah kepemilikan asing terhadap perbankan di Indonesia 

tentunya bank milik pemerintah diharapkan menjadi juara dan acuan mengingat 

bahwa peranan bank milik pemerintah sangat besar dalam negara berkembang.

 Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ‘Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR, BOPO dan 

NIM Terhadap ROA ( Studi Pada Perusahaan Perbankan Milik Pemerintah 

periode 2006-2010)’  

1.2 Perumusan Masalah 

Atas dasar berbagai penjelasan di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah : 

1. Bagaimanan pengaruh CAR terhadap ROA bank pemerintah? 

2. Bagaimana pengaruh NPL terhadap ROA bank pemerintah? 

3. Bagaimana pengaruh LDR terhadap ROA bank pemerintah? 
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4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap ROA bank pemerintah? 

5. Bagaimana pengaruh NIM terhadap ROA bank pemerintah? 

6. Bagaimana pengaruh seluruh aspek dari CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM 

terhadap ROA bank pemerintah? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian kali ini peneliti juga memberikan batasan terhadap masalah 

yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bank pemerintah yang dijadikan populasi adalah bank milik pemerintah yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank Tabungan 

Negara, Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. 

2. Laporan keuangan yang digunakan yaitu laporan keuangan dari tahun 2006 

hingga 2010. 

3. Aspek yang diukur yaitu aspek permodalan melalui CAR, aktiva produktif 

melalui NPL, aspek likuiditas melalui LDR serta aspek efisiensi melalui 

perhitungan BOPO dan NIM. Sedangkan untuk kinerja diukur melalui rasio 

ROA.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA bank. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap ROA. 

3. Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap ROA. 

4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap ROA. 

5. Untuk mengetahui pengaruh NIM terhadap ROA. 

6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan mulai dari CAR, NPL, LDR, 

BOPO dan NIM terhadap ROA. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi penulis, digunakan untuk menambah wawasan atas apa yang telah dipelajari 

di masa kuliah untuk kepentingan di waktu yang akan datang. 

2. Bagi pihak bank, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hal – hal 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang dapat meningkatkan kinerja bank. 

3. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi agar 

lebih mudah untuk meneliti dan mengembangkan mengenai hal yang sama 

dengan penelitian ini. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis menguraikan latar   belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II   : LANDASAN TEORI  

Berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dari 

penelitian, di mana teori – teori yang dimaksud dianggap sesuai 

dan relevan dengan permasalahn yang dihadapi dan dapat 

dijadikan acuan dalam menganalisa permasalahan tersebut, 

kerangka berpikir, dan hipotesis. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, 

model penelitian yang dipakai dan variabel dalam penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan pengolahan 

data, jenis data, serta rencana analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan deskripsi objek penelitian yang 

merupakan uraian tentang Bank Mandiri, analisis data, dan 

interpretasi data. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

dan memberikan saran – saran yang diharapkan dapat berguna 

bagi semua pihak yang memerlukannya. 
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Bab II 

Landasan Teori 

 

2.1.1 Pengertian Bank 

Terdapat beberapa definisi mengenai bank dalam berbagai sudut pandang. Hal itu 

sesuai dengan perkembangan dunia perbankan yang terjadi. Berikut adalah beberapa 

pengertian mengenai bank : 

a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang – Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan) 

b. Bank adalah badan usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lain – lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) 

c. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun 

dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk 

kredit serta memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang (Kuncoro,2011). 
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Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa bank itu sendiri mengalami 

perkembangan dalam fungsinya yang semula hanya menghimpun dan menyalurkan dana 

tetapi juga bertambah dalam bidang jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank dalam Perekonomian 

Secara umum yang kita ketahui fungsi bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana, hal 

ini membuat bank memiliki fungsi yang kita kenal sebagai financial intermediary , tetapi 

pada kenyataannya bank juga memiliki fungsi lain, yaitu : 

1. Penciptaan uang 

 Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat 

pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank 

umum dalam menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsi dalam 

pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah 

jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum 

menciptakan uang giral. 

2. Menjaga Kelancaran Mekanisme Pembayaran. 

Berbagai jasa layanan yang biasa kita kenal seperti kliring, transfer uang, 

penerimaan setoran – setoran, pemberian  fasilitas pembayaran tunai, kredit, 

hingga kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik. 
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3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat 

Sebagian besar penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank umum 

disimpan dalam bentuk tabungan, giro, sertifikat deposito. Kemampuan bank 

umum dalam menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga 

keuangan lainnya. Dana – dana simpanan yang berhasil dihimpun nantinya 

disalurkan kembali kepada pihak – pihak yang membutuhkan, utamanya melalui 

penyaluran kredit. 

4. Sarana Bagi Kelancaran Transaksi Internasional. 

Bank umum juga dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar 

transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. 

Kesulitan – kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu 

muncul karena perbatasan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter masing – 

masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional 

akan memudahkan penyelesaian transaksi tersebut. 

5. Penyimpanan Barang Berharga 

Penyimpanan barang berharga adalah salah satu jasa yang paling awal 

ditawarkan  oleh bank umum. masyarakat dapat menyimpan barang – barang 

berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak yang 

sengaja disediakan oleh untuk disewakan. Jasa layananin ini juga biasa kita kenal 

sebagai safe deposit box. 

Kuncoro (2011) menyimpulkan bahwa terdapat tiga fungsi utama bank dalam 

peranannya dalam perekonomian, yaitu : 
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1. Bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan 

2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk 

kredit 

3. Bank sebagai lembaga yang membantu kelancaran transaksi perdagangan dan 

peredaran uang. 

2.1.3 Jenis Bank 

Menurut (Kasmir,2011) dalam bukunya ‘Manajemen Perbankan’, terdapat 

beberapa jenis bank,  yaitu : 

1. Dilihat dari segi fungsinya, berdasarkan aturan Undang – Undang Nomor 10 

Tahun 1998 dalam terdiri dari : 

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan  prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya 
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a. Bank Pemerintah 

Bank yang didirikan atau modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga 

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. 

b. Bank Swasta Nasional 

Merupakan bank yang didirikan seluruh atau sebagian besar kepemilikannya 

dimiliki oleh swata nasional. 

c. Bank Asing 

Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri baik swasta 

maupun pemerintah asing suatu negara. 

d. Bank Campuran 

Bank yang kepemilikan sahamnya dimilihi oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga 

negara Indonesia. 

2.1.4 Bank Pemerintah 

Dunia perbankan Indonesia diperkenalkan oleh penjajahnya di masa dulu, 

yaitu Belanda.Oleh karena itu, sejarah perbankan tidak lepas dari pengaruh negara yang 

menjajahnya baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Pada 

tahun 1958, pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda mulai dengan 

Nationale Handelsbank (NHB) selanjutnya pada tahun 1959 yang diubah menjadi Bank 

Umum Negara (BUNEG kemudian menjadi Bank Bumi Daya) selanjutnya 

pada 1960 secara berturut-turut Escomptobank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan 

Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan 
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(BKTN) dan kemudian menjadi Bank Expor Impor Indonesia (BEII). Berikut ini adalah 

penjelasan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu: 

1. Bank Rakyat Indonesia          

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah 

menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang 

bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi Bank 

Rakyat Indonesia yang bergerak di bagian perekonomian rural sesuai dengan UU 

no 21 Tahun 1968.   

2. Bank Negara Indonesia (BNI '46)       

Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi 

Bank Negara Indonesia '46. 

3. Bank Tabungan Negara(BTN)          

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos 

tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir 

menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968. 

4. Bank Mandiri            

Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank 

Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank 

Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini 

dilaksanakan pada tahun 1999. 

Sekilas uraian di atas adalah sejarah perbankan nasional di Indonesia. 

Bank pemerintah yang biasa kita kenal juga sebagai Bank BUMN atau Bank 

Persero mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Di awal dekade 2000-an, 
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pemerintah melakukan restrukturisasi yang sangat fundamental terhadap bank – 

bank persero sebagai dampak terjadinya krisis perbankan. Bank persero yang 

sebelumnya berjumlah 7 bank diperkecil hanya menjadi 4 bank saja. Komposisi 

kepemilikan bank persero pun juga mengalami perubahan, dimana saham bank – 

bank tersebut tidak lagi sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan telah menjadi 

bank publik melalui sebagian sahamnya melalui pasar modal antara lain Bank 

Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan 

Negara. 

2.1.5  Laporan Keuangan Bank 

Menurut (Kasmir,2011), laporan keuangan merupakan laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu atau tanggal 

tertentu. Hal itu termasuk juga laporan keuangan bank yang menunjukkan 

kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Berdasarkan laporan ini akan terlihat 

bagaimana kondisi keuangan bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank 

selama satu periode. 

2.1.6 Tujuan Umum Laporan Keuangan 

Secara umum tujuan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis – jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis – jenis 

kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis modal pada 

waktu tertentu.  

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber pendapatan tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan mengenai jumlah biaya – biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. 

6. Memberikan informasi mengenai perubahan – perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dakam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 

2.1.7 Jenis – Jenis Laporan Keuangan Bank 

Seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan 

yang disajikan menurut SAK dan SKAPI. Dalam praktiknya, jenis – jenis laporan 

keuangan bank yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Neraca 

Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal 

tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi akiva dan pasiva suatu 

bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat 

likuiditas dan jatuh tempo. Neraca sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu : 

1. Aktiva, terdiri dari : 

 Kas, adalah uang kas baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing yang dimiliki oleh bank. 

 Giro di Bank Indonesia, adalah giro dalam rupiah maupun valas 

milik bank pada Bank Indonesia 
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 Tagihan pada bank lain, semua tagihan bank dalam rupiah maupun 

valas kepada bank lain baik dalam maupun luar negeri. Berikut 

pos – pos yang ada : 

 Giro, baik yang disimpan dalam rupiah maupun valas yang 

ditempatkan pada bank lain baik dalam maupun luar 

negeri. 

 Call Money, adalah dana dalam rupiah maupun valas yang 

dipinjamkan oleh bank kepada bank lain di dalam negeri 

maupun luar negeri. 

 Deposito berjangka, adalah penempatan dana dalam rupiah 

maupun valas oleh bank kepada bank lain di dalam 

maupun luar negeri dalam bentuk deposito berjangka, 

sertifikat deposito dan simpanan sejenis. 

 Kredit yang diberikan, adalah semua kredit yang didasarkan pada 

akad kredit baik dalam rupiah maupun valas yang diberikan bank 

kepada bank lain di dalam maupun luar negeri. 

 Surat berharga dan tagihan lainnya, adalah surat berharga 

yang dimiliki oleh bank, termasuk kantornya di luar negeri 

seperti surat berharga pasar uang dan pasar modal dalam 

rupiah maupun valas. 

 Kredit yang diberikan, adalah semua realisasi kredit dalam 

rupiah maupun valas yang diberikan bank terhadap pihak 

ketiga bukan bank baik dalam maupun luar negeri. 
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 Penyertaan, adalah penyertaan dana dalam rupiah maupun 

valas oleh bank pada bank, lembaga keuangan serta 

perusahaan lainnya. 

 Cadangan aktiva yang diklasifikasikan, merupakan 

cadangan dana yang dibentuk oleh bank untuk menampung 

resiko yang mungkin timbul sebagai akibat tidak dapat 

menarik kembali sebagian atau seluruh aktiva 

produktifnya. 

2. Pasiva, terdiri dari : 

 Giro, adalah giro dalam rupiah maupun valas milik pihak ketiga 

dan bank lain pada bank yang bersangkutan. Dalam pos ini juga 

dimasukkan ‘kredit yang diberikan’ dalam rupiah bersaldo kredit. 

 Call Money, adalah dana dalam rupiah dan valas yang diterima 

oleh bank. 

 Tabungan, simpanan – simpanan dalam rupiah maupun valas milik 

pihak ketiga bukan bank pada bank yang bersangkutan yang 

penarikannya melalui syarat tertentu. 

 Deposito berjangka, meliputi deposito berjangka, deposit on call, 

sertifikat deposito dan deposito sejenis yang diterima oleh bank 

baik dalam valas maupun rupiah. 

 Kewajiban lainnya, adalah semua kewajiban bank baik dalam 

rupiah maupun valas yang harus segera dibayar oleh bank 

bersangkutan. 
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 Surat berharga, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh bank 

yang menyebabkan kewajiban membayar bagi bank, baik dalam 

rupiah maupun valas. 

 Pinjaman, adalah pinjaman yang diterima oleh bank baik dalam 

rupiah maupun valas dair pihak ketiga, bank lain dan Bank 

Indonesia. 

 Modal, adalah modal yang telah disetor, agio saham yang 

merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai 

akibat harga saham yang melebihi nominalnya, cadangan yang 

dibentuk dari penyisihan laba bersih setelah atau sebelum 

dikurangi pajak dan memperoleh persetujuan RUPS serta laba 

yang ditahan. 

 Laba rugi tahun berjalan, adalah sisa laba (rugi) tahun lalu yang 

belum dibagikan dan atau dipindahbukukan ke rekening lain dan 

ditambah laba (rugi) dalam tahun buku berjalan, dengan ketentuan 

bunga yang dimasukkan ke dalam komponen pendapatan adalah 

benar – benar diterima.     

  

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Merupakan suatu ikatan yang berupa janji yang harus ditepati. Komitmen 

kredit, komitmen penjualan adalah beberapa bagian dari laporan komitmen. 

Sedangkan laporan kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang akan 

menimbulkan suatu peristiwa di masa yang akan datang. 
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c. Laporan Laba Rugi 

Merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank 

dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini menunjukkan jumlah 

pendapatan dan sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan. 

d. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan denga 

kegiatan bank baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap kas. 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa 

Netto baik menurut jenis mata uang dan aktivitasnya. 

 

2.1.8 Pihak – Pihak Yang Berkepentingan 

Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai laporan keuangan oleh perusahaan. Para pihak tersebut 

mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut adalah pihak – pihak yang berkepentingan : 

a. Masyarakat 

Masyarakat memerlukan suatu jaminan terhadap uang yang disimpannya 

di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan 

melihat angka – angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya laporan 
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keuangan, pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank bersangkutan. Selain 

itu dengan diumumkannya laporan keuangan secara luas, maka bonafiditas 

dari bank  yang bersangkutan akan diketahui dengan mudah, sehingga bagi 

calon debitur akan dapat memilih bank mana yang mampu membiayai 

proyeknya. 

b. Bagi Pemilik / Pemegang Saham 

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap 

laporan keuangan untuk kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan 

pengembangan usaha bank tersebut. Jika dianggap tidak memuaskan maka 

kemungkinan manajemen yang ada segera diganti dan sebaliknya. Pemegang 

saham melakukan penilaian lebih terhadap kemampuan manajemen dalam 

mengembangkan modalnya untuk memperoleh laba yang rasional, dan 

kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mendukung 

perkembangan usahanya. 

c. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah, baik bank pemerintah maupun swasta adalah untuk 

mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan kebijakan 

moneter dan pengembangan sektor – sektor industri tertentu. Mengingat 

kedudukannya yang sangat strategis tersebut tidaklah mengherankan apabila 

Bank Indonesia merasa perlu mengadakan pengawasan dan pembinaan yang 

intensif terhadap bank – bank pemerintah maupun bank swasta. Bahkan jika 

diperlukan akan turut campur langsung apabila ada suatu bank mengalami 
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berbagai kesulitan serius, dan sudah tentu hal ini pula cukup melegakan para 

penyimpan dana. 

d. Bagi Perpajakan        

Pihak pajak akan dapat lebih mudah menjalankan tugasnya dalam 

menetapkan besarnya pajak perseroan bagi bank yang bersangkutan, dengan 

mempelajari laporan keuangan yang telah diumumkan. Hal ini karena laba 

bank yang bersangkutan akan terlihat jelas di laporan laba rugi. 

e. Bagi Karyawan        

Karyawan berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan bank, 

sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan 

apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan 

bank sebagai perusahaan jasa memang selayaknya menaruh perhatian 

terhadap kesejahteraan pekerjanya dan karena mereka juga merupakan faktor 

produksi yang utama. 

f. Manajemen Bank         

Untuk menilai kinerja serta kemampuan manajemen dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 

2.1.9 Kinerja Bank 

Menurut Dina (2011) kinerja merupakan penting yang harus dicapai oleh 

setiap perusahaan manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari 
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kemampuan peruahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Selain itu tujuan pokok dari kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan hasil yang diharapkan.  

 Pada umumnya kinerja perbankan dapat dilakukan dengan pendekatan 

rasio keuangan. Mengenai tingkat kesehatan bank itu sendiri diatur oleh Bank 

Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 

kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian 

tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September 

dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian 

tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala maupun sewaktu – waktu. Sesuai 

dengan PBI No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank 

umum, untuk mengukur kinerja suatu bank dapat diukur melalu unsur 

permodalan (Capital), kualitas aset (Asset Quality), manajemen (Management), 

rentabilitas (Earning), likuiditas (Liquidity) dan sensitivitas terhadap risiko pasar 

(Sensitivity to Market Risk). 

2.1.10 Analisis Rasio 

Analisis rasio merupakan salah satu alat yang digunakan dalam mengukur suatu 

kinerja. Seseorang dapat saja menggunakan semua ukuran dan rasio yang ada, 

namun hanya dengan beberapa dari rasio dan ukuran pun, jika dikombinasikan 

secara tepat sudah bisa memberikan informasi dan gambaran mengenai keadaan 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



23 

 

finansial dari suatu perusahaan. Analisis rasio akan memberikan hasil yang 

terbaik jika digunakan dalam suatu kombinasi yang menunjuk suatu perubahan 

kondisi keuangan atau kinerja operasional selama periode tertentu 

(Kuncoro,2011). 

Berikut adalah penjelasan dari rasio – rasio yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Return On Asset (ROA) 

Dalam analisis internal, banyak perusahaan yang menerapkan sistem rasio 

dan standar yang memisahkannya ke dalam komponen serangkaian keputusan 

yang mempengaruhi kinerja operasional, keseluruhan return dan harapan para 

pemegang saham. Bagian ini menyajikan hubungan antara rasio yang dibahas 

dengan menggunakan dua parameter kunci yang dipisahkan elemennya 

masing – masing yaitu Return On Assets (ROA) dan Return On Equity 

(ROE). Dalam pengertiannya, ROE adalah suatu rasio yang menunjukkan 

kemampuan manjemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk 

mendapatkan net income (Kuncoro,2011). Sedangkan, ROA adalah rasio 

profitabilitas yang  mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktiva yang digunakan. Menurut Bank Indonesia ROA merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata - rata total aktiva yang 

dimiliki perusahaan dalam suatu periode (SE.Intern BI,2004). ROA yang 

positif menunjukkan bahwa total aktiva yang digunakan untuk beroperasi, 

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan begitupun sebaliknya. 

Sehingga dengan adanya peningkatan laba yang bisa dinikmati oleh para 

pemegang saham. ROA sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 

pengaruh tingkat suku bunga. Hal ini membuat bank harus membayar ‘risk 
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premium’ yang besarnya berbeda berdasarkan tingkat kualitas aset dan risiko 

secara keseluruhan yang mereka miliki. Kemudian pengaruh dari komposisi 

dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat serta pengaruh volume bank 

dalam membayar biaya bunganya.      

 Penulis memilih ROA sebagai metode pengukuran dibandingn dengan 

beberapa pengukuran kinerja lainnya dikarenakan ROA memiliki beberapa 

kelebihan mulai dari sifat ROA yang komperensif karena mencakup pengaruh 

dari keseluruhan laporan keuangan perusahaan, kemudian ROA juga sangat 

mudah dipahami dan bernilai absolut dan ROA merupakan denominator yang 

dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap 

profitabilitas dan unit usaha. 

 

2. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Assets 

Secara teknis analisi permodalan merupakan bagian dari analisis 

solvabilitas yaitu analisis yang mengukur kemampuan bank dakam memenuhi 

kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jika terjadi likuidasi (Boy Loen dan Sonny Ericson,2008). Capital Adequacy 

Ratio (CAR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aktiva bank yang 

mengandung resiko ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri di samping 

memperoleh dana – dana dari sumber di luar bank atau bisa juga dikatakan 

rasio kinerja bank yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. CAR menunjukkan 

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penuruan aktivanya 

sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang terjadi. Berdasarkan 
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standar Bank for International Settlement (BIS), besaran CAR yang 

ditetapkan adalah minimal 8% (Boy Loen dan Sonny Ericson,2008). Tinggi 

rendahnya CAR suatu bank dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu besarnya 

jumlah modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut 

Resiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. Modal bank terdiri dari 

modal inti dan modal pelengkap : 

a. Modal inti, tediri atas modal yang disetor dan cadangan-cadangan 

yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah 

diperhitungkan laba. Secara rinci inti dapat berupa : 

1. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya 

2. Agio saham, selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

3. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba ditahan atau laba bersih setelah pajak dan mendapat 

persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota 

sesuai dengan anggaran dasar masing – masing bank. 

4. Cadangan tujuan, yaitu bagian dari laba setelah dikurangi pajak 

yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat 

persetujuan RUPS atau Rapat Anggota. 

5. Laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun – tahun yang lalu 

setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan 

penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota. 
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6. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang 

oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan tidak dibagikan. 

7. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba 

tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti 

hanya sebesar 50%. 

8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan 

setelah dikompensasikan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. 

 

b. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan – cadangan 

yang dibentuk tidak berasal dari laba dan pinjaman yang tidak 

dipersamakan dengan modal. Penjelasan lebih rinci sebagai berikut : 

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk 

dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat 

persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Cadangan penghapusan aktiva yang dikualifikasikan, yaitu 

cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun 

berjalan dengan maksud menampung kerugian yang mungkin 

timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian dari 

keseluruhan aktiva produktif. 

3. Modal kuasi, yaitu hutang yang didukung oleh instrument atau 

warkat yang memiliki sifat seperti modal. 
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4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-

syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi 

pinjaman, mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal 

berjangka waktu 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo 

harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007) menunjukkan 

adanya pengaruh positif signifikan dari variabel CAR terhadap ROA. Hasil ini 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008), CAR 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perbankan yang 

diukur dengan ROA dengan nilai koefisiensi regresi sebesar 0,243 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,002. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh 

Mawardi (2005) memiliki hasil yang bertolak belakang, yaitu CAR tidak 

memiliki pengaruh terhadap ROA. Hal ini menurut Mawardi (2005), terjadi 

karena peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan menjaga CAR minimal 8% 

sehingga para pemilik bank menambah modal bank yang berupa fresh money 

hanya agar CAR dapat memenuhi syarat yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Berdasarkan argumentasi diatas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 = Capital Adequacy Ratio berpengaruh Positif Terhadap Return On 

Asset 

3. Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Return On Assets 

NPL atau kredit bermasalah adalah salah satu  indikator kunci penilaian 

kinerja fungsi suatu bank yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga 
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intermediasi bagi pihak yang berlebihan dana terhadap pihak yang 

membutuhkan dana. Keberadaan NPL sendiri mampu memberikan masalah 

dalam perbankan apabila telah melewati ambang batas. Dengan kata lain 

semakin besar skala operasional bank maka aspek pengawasannya semakin 

menurun dan hal ini akan menaikkan presentasi NPL atau resiko kredit 

menjadi besar (Mawardi,2005). Penelitian yang dilakukan oleh Usman (2003) 

menunjukkan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) yang 

hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

NPL terhadap ROA. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Mawardi 

(2005) menunjukkan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif yang signifikan. 

Sehingga semakin besar NPL maka akan menurunkan ROA yang berdampak 

pada kinerja bank tersebut. Atas dasar berbagai pendapat di atas dapat dibuat 

hipotesa sebagai berikut : 

H2 = Non Performing Loan berpengaruh Negatif Terhadap Return On 

Assets. 

4. Pengaruh Loan Deposit Ratio terhadap Return On Assets 

Analisis rasio LDR yang merupakan bagian analisis likuiditas adalah 

analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban – kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh 

tempo. Rasio LDR sendiri adalah rasio antara total kredit yang diberikan bank 

dengan dana yang dihimpun oleh bank (Boy Loen dan Sonny Ericson,2008).

 Penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) menunjukkan bahwa 

LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini tidak 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007) yang 

menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H4 = Loan Deposit Ratio Berpengaruh Positif Terhadap Return On 

Assets 

5. Pengaruh BOPO Terhadap Return On Assets 

Merupakan bagian dari analisis rentabilitas dalam mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Rasio BOPO adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukr tingkat efisiensi dan kemampuan bank 

dalam melakukan kegiatan operasinya (Boy Loen dan Sonny Ericson,2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007) menunjukkan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) yang memiliki hasil yang 

sama. Dengan begitu dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut : 

H3 = Beban Operasional/Pendapatan Operasional Berpengaruh Negatif 

Terhadap Return On Assets 

6. Pengaruh Net Interest Margin Terhadap Return On Asset 

NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapat bunga dikurangi beban 

bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh 

pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk 

pinjaman atau kredit. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank 

dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang 
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ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% ke atas. Dengan 

semakin besarnya NIM maka akan meningkatkan ROA  (Restiyana,2011).

 Penelitian yang dilakukan oleh Mahardian (2008) menunjukkan bahwa 

NIM berpengaruh positif signifikan terhadap RO. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) yang menunjukkan adanya 

pengaruh positif signifikan variabel NIM terhadap ROA. Dengan begitu dapat 

dibuat hipotesa sebagai berikut : 

H5 = Net Interest Margin Berpengaruh Positif Terhadap Return On Assets 

 

2.2 Rerangka Pemikiran 

Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut adalah kerangka 

pemikiran dari penelitian yang ditulis : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Telah terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang 

mendalami masalah yang sama yaitu mengenai kinerja bank. Beberapa di antara 

penelitan itu adalah Pandu Mahardian (2008) serta Ni Ketut Lely Aryani 

Merkusiwati (2007). 

Pandu Mahardian dengan penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan 

Perbankan ”. Pada penelitian tersebut rasio yang digunakan adalah CAR, BOPO, 

NPL, NIM dan LDR kemudian rasio ROA digunakan sebagai alat penilaian 

kinerja. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang tercatat di 

BEI periode Juni 2002 – Juni 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

CAR, NIM dan LDR berpengaruh positif dan siginifikan terhadap ROA serta 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara untuk 

variabel NPL memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, akan tetapi tidak 

siginifikan. Dari keempat variable yang signifikan, variable BOPO mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap ROA yaitu dengan koefisien -3,404. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Lely Aryani 

Merkusiwati (2007) melakukan penelitian berjudul “ Evaluasi Pengaruh CAMEL 

Terhadap Kinerja Perusahaan”. Pada penelitian tersebut rasio keuangan yang 

digunakan adalah CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO, LDR dan Call Money 

Loan. Untuk penilaian kinerja diukur menggunakan ROA. Objek penelitian 

dilakukan terhadap 17 bank yang ada di pusat referensi Pasar Modal dengan 

tahun penelitian 1996-2001. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CAMEL 

pada tahun penelitian berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 1998-2001. 
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CAMEL pada tahun 1997 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 

1998. CAMEL pada tahun 1999 berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 

2000. CAMEL pada tahun 2000 berpengaruh signifikan terhadap ROA tahun 

2001. 

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Mawardi (2005), 

menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank 

umum di indonesia dengan total asset kurang dari 1 triliun, dimana dalam 

penelitiannya dari empat variabel (BOPO, NPL, NIM dan CAR) disimpulkan 

bahwa variabel NIM yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja 

perbankan yang diukur dengan ROA. Sedangkan untuk BOPO dan NPL 

berpengaruh negatif terhadap kinerja bank, sedangkan untuk variabel NIM dan 

CAR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ponco (2008) yang menggunakan variabel 

CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM terhadap ROA menghasilkan kesimpulan 

bahwa variabel CAR, NIM dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA. Sedangkan untuk BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan 

untuk NPL berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROA perusahaan 

perbankan. 

Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwir (2006) yang 

menyimpulkan bahwa variabel BOPO, CAR , dan LDR secara parsial memiliki 

pengaruh terhadap ROA bank sedangkan untuk variabel NPL dan PPAP tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.    

 Tidak demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh Pontie (2007) 
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yang menyatakan bahwa CAR dan LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Return On Asset bank. 

Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya, maka penulis 

ingin melakukan penelitian melalui rasio keuangan yang digunakan, yaitu CAR, 

NPL, LDR, BOPO dan NIM untuk melihat pengaruhnya terhadap ROA bank 

milik pemerintah. 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka 

peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho1 : CAR berpengaruh positif terhadap ROA bank. 

Ho2 : NPL berpengaruh negatif terhadap ROA bank. 

Ho3 : LDR berpengaruh positif terhadap ROA bank. 

Ho4 : BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA bank. 

Ho5 : NIM berpengaruh positif terhadap ROA bank. 

Ho6 : CAR, NPL, LDR,, BOPO dan NIM memiliki pengaruh terhadap ROA bank. 
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Bab III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah bank umum  yang dimiliki pemerintah. Kita 

sudah sering mendengar bank – bank tersebut dalam keseharian kita tetapi sejauh mana 

kita mengetahui profil bank – bank tersebut karena masyarakat sedikit banyak 

mengetahui informasi bank pemerintah hanya berdasarkan iklan di media. Atas dasar itu 

peneliti akan memberikan penjelasan sedikit mengenai profil dari bank – bank milik 

pemerintah sebagai berikut : 

1. Bank Rakyat Indonesia 

Merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche 

Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan 

Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang 

melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut 

berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI.        

 Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank 

Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang 

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



35 

 

terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah 

perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank 

Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 

dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan 

peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij 

(NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 

1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank 

Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu 

bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal 

dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank 

Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan 

dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM 

menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-

undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan 

Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank 

Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan 

Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok 

BRI sebagai bank umum.       

 Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di 
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tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

Bank Rakyat Indonesia memiliki visi dan misi yang terus dipegang teguh 

dalam menjalankan fungsinya sebagai bank, yaitu : 

a. Visi Bank Rakyat Indonesia 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan 

kepuasan nasabah 

b. Misi Bank Rakyat Indonesia 

 Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 

 Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui 

jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber 

daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek 

good corporate governance. 

 Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan. 
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2. Bank Negara Indonesia 

Berdiri sejak 1946, BNI sejak dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat 

pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni 

ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 

Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, 

tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari 

pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank 

Nasional. Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan 

dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank 

sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, 

dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan 

akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan 

modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank 

komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih 

baik dan tugas bagi sektor usaha nasional.  

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian 

dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi 

digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara 

Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang 

lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahaan 

identitas perusahaan tahun 1988. Pada tahun 1992, status hukum dan nama 
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BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara 

keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran 

saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.    

 Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan 

lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui 

penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. 

Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan 

kualitas kinerja secara terus-menerus. Pada tahun 2004, identitas perusahaan 

yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa 

depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang 

sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun 

pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan 

kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2011, Pemerintah Republik 

Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara 40% saham selebihnya 

dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, 

domestik dan asing.        

 Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total 

aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Kapabilitas BNI untuk 

menyediakan layanan jasa keuangan secara menyeluruh didukung oleh 

perusahaan anak di bidang perbankan syariah (Bank BNI Syariah), 

pembiayaan (BNI Multi Finance), pasar modal (BNI Securities), dan asuransi 

(BNI Life Insurance). Dengan total aset senilai Rp 299,1 triliun dan lebih dari 

23.639 karyawan pada akhir tahun 2011, BNI mengoperasikan jaringan 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



39 

 

pelayanan yang luas mencakup 1.364 outlet domestik dan 5 cabang luar 

negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 6.227 unit 

ATM milik sendiri, serta fasilitas Internet banking dan SMS banking yang 

memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Berangkat dari semangat 

perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan 

negara. Hal itu semua terlihat dari visi dan misi yang dimiliki oleh Bank 

Negara Indonesia, yaitu : 

a. Visi Bank Negara Indonesia 

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan 

dan kinerja. 

b. Misi Bank Negara Indonesia 

 Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai 

tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan 

utama. 

 Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor 

 Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan 

untuk berkarya dan berprestasi. 

 Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial. 

 Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola 

perusahaan yang baik. 

3. Bank Mandiri        

 Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari 
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program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi 

Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing 

dari keempat legacy banks memainkan peran yang tak terpisahkan dalam 

pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank 

Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan 

kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. 

 Segera setelah merger, Bank Mandiri melaksanakan proses konsolidasi 

secara menyeluruh. Pada saat itu, kami menutup 194 kantor cabang yang 

saling berdekatan dan rasionalisasi jumlah karyawan dari jumlah gabungan 

26.600 menjadi 17.620. Brand Bank Mandiri diimplementasikan ke semua 

jaringan dan seluruh kegiatan periklanan dan promosi lainnya. Selain itu, 

Bank Mandiri berhasil mengimplementasikan core banking system baru yang 

terintegrasi menggantikan core banking system legacy yang terpisah. 

 Semenjak didirikan, kinerja Bank Mandiri terus meningkat terlihat dari 

laba yang terus meningkat dari Rp 1,18 Triliun di tahun 2000 hingga 

mencapai Rp 5,3 Triliun di tahun 2004. Selain itu, Bank Mandiri juga 

mencatat prestasi penting dengan melakukan penawaran saham perdana pada 

14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 Milliar lembar saham.

 Pada tahun 2005 Bank Mandiri mengalami permasalahan yang 

mengakibatkan menurunnya kinerja bank. Salah satunya adalah dengan 

meningkatnya kredit bermasalah, tercermin dari rasio Non Performing Loan 

(NPL) net konsolidasi yang meningkat dari 1,60% di tahun 2004 menjadi 
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15,34% di tahun 2005. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan 

laba Bank Mandiri secara signifikan dari sebelumnya sebesar Rp 5,3 Triliun 

di tahun 2004, menjadi Rp 603 Miliar di tahun 2005 atau mengalami 

penurunan sebesar sekitar 80%. Dari sisi kepercayaan investor di bursa, harga 

saham Bank Mandiri juga mengalami penurunan dari Rp 2.050 pada Januari 

2005 hingga ke level Rp 1.110 pada November 2005. Tahun 2005 menjadi 

titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri memutuskan untuk 

menjadi Bank yang unggul di regional atau menjadi Regional Champion. 

Bank Mandiri mencanangkan program Transformasi yang dilaksanakan 

melalui 4 (empat) strategi utama, yaitu : 

 Implementasi budaya, melalui restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, 

penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan 

talent, serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis. 

 Pengendalian Non Performing Loan secara agresif, dimana Bank Mandiri fokus 

pada penanganan kredit macet dan memperkuat risk management system. 

 Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata pertumbuhan pasar 

melalui strategi dan value preposition yang distinctive untuk masing-masing 

segmen. 

 Pengembangan dan pengelolaan program aliansi antar Direktorat atau Business 

Unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada nasabah, serta untuk lebih 

menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting maupun value chain dari 

nasabah-nasabah dimaksud. 
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Untuk dapat meraih aspirasinya menjadi Regional Champion Bank, Bank 

Mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 (tiga) fase: 

 Fase pertama "Back on Track" (2006 - 2007), yakni fokus untuk membenahi dan 

membangun dasar-dasar pertumbuhan Bank Mandiri di masa datang;  

 Fase kedua "Outperform the Market" (2008 - 2009), yakni fokus pada 

pertumbuhan bisnis Bank Mandiri agar dapat tumbuh signifikan di seluruh 

segmen dan memiliki profitabilitas diatas rata-rata pasar; 

 Fase ketiga "Shaping the End Game" (2010), yakni fase dimana Bank Mandiri 

dapat memiliki peranan aktif dalam proses konsolidasi sektor Perbankan 

Indonesia.         

 Proses transformasi yang telah dijalankan Bank Mandiri sejak tahun 2005 

hingga tahun 2010 secara konsisten berhasil meningkatkan kinerja Bank Mandiri, 

tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial. Kredit bermasalah turun 

signifikan, tercermin dari rasio NPL net konsolidasi yang turun dari sebesar 

15,34% di tahun 2005 menjadi 0,62% di tahun 2010. Selain itu laba bersih Bank 

Mandiri juga tumbuh sangat signifikan dari Rp 0,6 Triliun di tahun 2005 menjadi 

Rp 9,2 Triliun di tahun 2010. Sejalan dengan transformasi bisnis, Bank Mandiri 

juga melakukan transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilai-nilai 

budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku. Bank Mandiri 

menetapkan 5 (lima) nilai budaya perusahaan yang disebut "TIPCE" yaitu: 

Kepercayaan (Trust), Integritas (Integrity), Profesionalisme (Professionalism), 

Fokus pada pelanggan (Customer focus), dan Kesempurnaan (Excellence). 

 Bank Mandiri juga berhasil mencatat sejarah dalam peningkatan kualitas 

layanan. Selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



43 

 

2010, Bank Mandiri berhasil menempati posisi sebagai service leader perbankan 

nasional berdasarkan survey Marketing Research Indonesia (MRI) dengan 

menempati urutan pertama pelayanan prima. Selain itu, Bank Mandiri juga 

mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam hal penerapan Good Corporate 

Governance. Kinerja Bank Mandiri yang terus meningkat ini direspon positif 

oleh investor yang tercermin dari meningkatnya harga saham Bank Mandiri 

secara signifikan dari posisi terendah Rp 1.110 per lembar saham pada tanggal 16 

November 2005 menjadi Rp 6.500 per lembar saham pada akhir tahun 2010. 

Dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun, nilai kapitalisasi pasar Bank Mandiri 

meningkat sekitar 6 kali lipat dari sebelumnya hanya sebesar Rp 21,8 Triliun 

menjadi Rp 136,5 Triliun.       

 Bank Mandiri saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan transformasi 

lanjutan tahun 2010-2014 dimana Bank Mandiri telah melakukan revitalisasi 

visinya untuk "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan 

selalu progresif". Dengan visi tersebut Bank Mandiri mencanangkan untuk 

mencapai milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar 

mencapai di atas Rp 225 Triliun dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 

16%, ROA mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekati 25%, namun tetap 

menjaga kualitas asset yang direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%. 

Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai kapitalisasi 

pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5 Bank di ASEAN. 

Selanjutnya di tahun 2020, Bank Mandiri menargetkan untuk dapat masuk dalam 

jajaran Top 3 di ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan menjadi pemain 

utama di regional. 
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Untuk mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 

2010 - 2014 akan difokuskan pada 3 (tiga) area bisnis yaitu: 

 Wholesale transaction: Bank Mandiri akan memperkuat leadership-nya dengan 

menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun 

hubungan yang holistik melayani institusi corporate & commercial di Indonesia. 

 Retail deposit & payment: Bank Mandiri memiliki aspirasi untuk menjadi bank 

pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman 

perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya. 

 Retail financing: Bank Mandiri memiliki aspirasi untuk meraih posisi nomor 1 

atau 2 dalam segmen pembiayaan ritel, terutama untuk memenangkan persaingan 

di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah 

satu pemain utama di micro banking.      

 Ketiga area fokus tersebut didukung dengan penguatan organisasi dan 

peningkatan infrastruktur (cabang, IT, operation, risk management) untuk 

memberikan solusi layanan terpadu. Disamping itu, Bank Mandiri memiliki 

dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, teknologi yang selalu 

update, penerapan manajemen risiko dalam menjalankan bisnis secara prudent 

dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang telah teruji. 

 Salah satu upaya untuk mewujudkan visi transformasi lanjutan, Bank 

Mandiri melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (right issue) pada awal tahun 

2011 dalam rangka meningkatkan struktur permodalan. Pada kuartal III tahun 

2011, permodalan Bank Mandiri telah mencapai Rp 59,7 Triliun sehingga 

menjadi bank pertama di Indonesia yang meraih predikat sebagai Bank 

Internasional sesuai kriteria Arsitektur Perbankan Indonesia. Pada periode ini, 
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Mandiri dapat menegaskan diri sebagai lembaga keuangan di Indonesia dengan 

asset terbesar mencapai Rp 501,9 Triliun, penyalur kredit terbesar mencapai Rp 

297,5 triliun, serta penghimpun dana masyarakat terbesar mencapai Rp 376,4 

triliun. Kualitas kredit Bank Mandiri juga dapat terjaga dengan baik yaitu sebesar 

2,56% untuk NPL gross dan 0,66% untuk NPL netto.   

 Bank Mandiri pada kuartal III tahun 2011 mempekerjakan 27.305 

karyawan dengan 1.526 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan 7 

kantor cabang/perwakilan/anak perusahaan di luar negeri. Layanan distribusi 

Bank Mandiri juga dilengkapi dengan jaringan Electronic Data Capture sebanyak 

70.616 unit, serta electronic channels yang meliputi Mandiri Mobile, Internet 

Banking, SMS Banking dan Call Center 14000. Bank Mandiri juga didukung 6 

pilar bisnis anak perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, pasar 

modal, pembiayaan, asuransi jiwa, asuransi umum, serta bank fokus di segmen 

mikro.          

 Sesuai dengan penjelasan di atas Bank Mandiri berusaha dalam 

mewujudkan visinya yang berbunyi ‘ Menjadi lembaga keuangan indonesia yang 

paling dikagumi dan selalu progresif’. Bank mandiri pun memiliki misi yang 

mendukung terhadap visinya, yaitu 

a. Berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pasar. 

b. Mengembangkan sumber daya manusia profesional. 

c. Memberikan keuntungan maksimal bagi stakeholder. 

d. Melaksanakan manajemen terbuka. 

e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. 
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4. Bank Tabungan Negara       

 Bank yang akhirnya menjadi milik pemerintah ini telah menunjukkan 

kinerja yang sangat baik dalam menjaga konsistensinya dalam persaingan 

dunia perbankan. Dalam kegiatan operasionalnya Bank Tabungan Negara 

terus berusaha mencerminkan visi dan misinya. Hal inilah yang dipegang 

teguh oleh seluruh entitas di dalam Bank Tabungan Negara. 

a. Visi Bank Tabungan Negara 

Menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan. 

b. Misi Bank Tabungan Negara 

 Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 

industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah. 

 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi 

pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis 

teknologi terkini. 

 Menyiapkan dan mengembankan human capital yang berkualitas, 

profesional dan memiliki integritas tinggi. 

 Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

kehati – hatian dan good corporate governance untuk 

meningkatkan shareholder value. 
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Berikut di bawah ini adalah susunan sejarah berdirinya Bank Tabungan 

Negara : 

Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan sumber sekunder 

yaitu sumber yang didapat tidak secara langsung melainkan melalui dokumen – 

dokumen yang didapat dengan memanfaatkan fasilitas pencarian data yang 

tersedia. Data – data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari : 
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1. Website Bank Indonesia 

2. Website Bank Tabungan Negara 

3. Website Bank Mandiri 

4. Website Bank Rakyat Indonesia 

5. Website Bank Negara Indonesia 

6. Biro riset majalah Infobank 

3.2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan milik pemerintah pada tahun 2006-2010. Nama – nama bank tersebut 

dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya yang bersumber pada Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API).        

 Sedangkan untuk sampel yang merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tehnik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah sampel 

yang diambil dengan maksud dan tujuan tertentu (Sekaran,2010). Sampel yang 

digunakan adalah empat bank milik pemerintah yang terdiri dari Bank Rakyat 

Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara. 

Tabel 3.1 
Daftar Sampel Bank Pemerintah 

No. Nama Bank Pemerintah Sampel 

1 Bank Negara Indonesia Sampel I 

2 Bank Rakyat Indonesia Sampel II 

3 Bank Mandiri Sampel III 

4 Bank Tabungan Negara Sampel IV 

 

3.2.3 Metode Data Panel        

 Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data / data panel / pooled data 

dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis 

cross section dan time series. Pertama, data panel dapat memberikan peneliti jumlah 
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pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data 

memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di 

mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang lebih efisien. Kedua, data panel 

dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data 

cross section atau time series saja. Ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian 

yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

 Analisis model data panel dikenal dengan tiga macam pendekatan, yaitu 

pendekatan kuadrat kecil, pendekatan efek tetap , dan pendekatan efek acak. Metode 

yang pertama adalah pendekatan pooled least square (PLS) secara sederhana 

menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan cross section dan kemudian 

mengestimasi model dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS). Kedua, 

pendekatan fixed effect (FE) memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi 

masalah omitted variables dimana omitted variables mungkin membawa perubahan pada 

intercept time series atau cross section. Model dengan FE menambahkan dummy 

variables untuk mengizinkan adanya perubahan intercept ini. Ketiga, pendekatan efek 

acak (random effect) memperbaiki efisiensi proses least square dengan 

memperhitungkan error dari cross section dan time series. Model random effect adalah 

variasi dari estimasi generalized least square. Metode fixed effect dan random effect 

disebut juga metode generalized least square (GLS). Model data panel untuk masing-

masing teknik regresi adalah sebagai berikut (Widarjono,2007).   

 Untuk menentukan pendekatan regresi yang dapat dilakukan terhadap model, uji 

yang pertama dihadapi adalah Uji Chow. Uji Chow ini bertujuan untuk melihat apakah 

model yang digunakan pooled least square atau fixed effect. Pengujian untuk Uji Chow 

ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 
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Ho: Model Pooled Least Square        

Ha: Model Fixed Effect 

Apabila hasil uji yang diterima adalah H0, maka pengujian metode data panel berhenti 

sampai disini, dan berarti metode yang digunakan adalah pooled least square. Namun 

jika Ha yang diterima, maka pengujian akan dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Tahap 

pengujian yang berikutnya adalah uji Hausmann. Uji Hausmann ini dilakukan untuk 

mengetahui metode apa yang lebih tepat digunakan oleh persamaan, model fixed effect 

atau random effect. Untuk pengujian ini, digunakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: Random Effect Model 

Ha: Fixed Effect Model 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Berikut di bawah ini akan dijelaskan variabel – variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terbagi menjadi dua yaout variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel Independen (terikat) 

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen biasanya dikenal 

dengan notasi X. Berikut adalah variabel independen yang digunakan : 

 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu perbandingan antara jumlah modal 

dengan total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

CAR =  x 100% 
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2.  Non Performing Loan (NPL) sendiri merupakan perbandingan antara kredit 

non lancar dengan total kredit yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

NPL =  

 

 

3. Biaya Operasional/Pendapatan Operasional merupakan rasio yang 

menunjukkan efisiensi kinerja manajemen, berikut rumus yang digunakan : 

 

BOPO =  

 

4. Loan Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan jumlah kredit  yang diberikan 

dengan jumlah dana pihak ketiga. 

 

LDR =  

 

5. Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara pendapatan bunga bersih dengan rata – rata aktiva produktif. Berikut 

rumus 

 

NIM=  

 

b. Variabel Dependen 

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menadi akibat karena adanya 

variabel lain (variabel bebas) (Kriswanto,2008 dalam Maharani,2010). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA) yang 
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merupakan perhitungan antara laba sebelum pajak terhadap rata – rata total 

aktiva yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROA =  

 

3.4 Uji Asumsi Klasik Regresi 

Dalam pembuatan model regresi dicari nilai statistik (nilai sampel) yang 

dapat digunakan untuk parameter (nilai populasi). Statistik yang diperoleh 

merupakan penduga parameter yang baik apabila (1) tidak bias (2) memiliki 

presisi tinggi (efisien) dan (3) konsisten. Pendugaan nilai koefisien regresi 

dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat 

terkecil, ditujukan untuk mencapai kondisi statistik yang baik yaitu Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi 

persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2007). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji 

Multikolinearitas. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Ada beberapa uji untuk mengetahui suatu data itu normal 
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atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B 

test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut: 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

2. Uji Autokorelasi 

Tahapan kedua adalah uji Autokorelasi. Tujuan uji autokorelasi adalah 

untuk melihat apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t0. Uji autokorelasi dilakukan 

dengan pengujian Uji Breusch Godfrey LM (BGLM) dalam Eviews. Daerah 

penolakan H0 jika Obs*R-square > χ2
df=2 atau Probability (P-Value) < α, 

dengan α sebesar 5%. H0 akan ditolak jika P-Value < α (0,05). Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 : tidak terjadi autokorelasi pada residual 

Ha : terjadi autokorelasi  pada residual 
 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat 

yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan 
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melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu: 

Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari 

α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas 

(Widarjono, 2007). 

4. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel 

independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan 

hubungan linier yang kurang sempurna. Adanya multikolinieritas masih 

menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model 

mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup 

tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model. 

Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga 

model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 2007). 

3.5 Uji Goodness of Fit        

 Uji goodness of fit bertujuan untuk melihat hubungan dari variabel bebas dan 

variabel terikat, seberapa besar pengaruhnya dan faktor lain yang mempengaruhi 

variabel terikat selain variabel bebas yang dibahas dalam penelitian ini. Tahap pengujian 

goodness of fit ini terdiri dari tiga tahap, yaitu uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi 
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(R2).            

 Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi masing-masing variabel independen 

secara parsial dalam hubungannya dengan variabel dependen. Dengan tingkat keyakinan 

α sebesar 5%, maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.  

 Tahapan yang kedua adalah Uji F. Uji F ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen excess return. 

Dengan tingkat keyakinan α sebesar 5%, maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen.           

 Tahap terakhir dalam uji goodness of fit ini, adalah uji koefisien determinasi (R2). 

Uji ini bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat kemampuan model dalam 

menjelaskan variabel dependen. Semakin besar persentase kemampuan model dalam 

menjelaskan kemampuan variabel tersebut, maka semakin akurat pula bentuk model 

yang diujikan. 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

perumusan masalah yang ada. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menghitung rasio – rasio keuangan yaitu CAR, NPL, 

LDR, BOPO serta NIM. Kemudian menguji masing – masing variabel tersebut 

terhadap rasi ROA.        

 Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang 

akan diuji, nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel 2007 

dan kemudian diolah dengan program software EViews (Econometric Views) 
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versi 6.0 yang merupakan program komputer berbasis Windows yang banyak 

dipakai untuk analisa statistika dan ekonometri. 

   

 

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Widarjono (2009), analisis regresi linier berganda digunakan 

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik–

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebh variabel independen 

sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Analisis regresi linier 

berganda yang digunakan adlaah analisis regresi linier berganda secara parsial 

dan simultan. Dalam penelitian ini terdapat lebih dari dua variabel. Oleh sebab 

itu, apabila terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linear dapat 

dinyatakan dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y= α + β1X1 + β2X1 +.........+ β7X7 

 Keterangan : 

 Y   = Kinerja Bank yang diukur dengan ROA 

 α    = Intercept atau konstanta 

 β1 sampai β7  = koefisien regresi variabel X1 sampai X7 

 X1   = CAR 

 X2   = NPL 

 X3   = LDR 
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 X4   = BOPO 

 X5   = NIM 

 Menurut Agus Purwoto (2007:99), pengujian koefisien regresi dilakukan dengan 

menggunakan uji F (pengujian secara simultan) untuk melihat apakah model memiliki 

keberartian untuk dipergunakan sebagai alat analisis. Jika model memiliki keberatian, uji 

parsial dapat dilakukan dengan statistik uji t (pengujian parsial). 

3.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat ditentukan dengan rumus koefisien 

determinasi. Koefisien determinasi merupakan salah satu nilai statistik yang 

digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel. Adapun 

rumus koefisien determinasi sebagai berikut : 

R2 = r2 x 100% 

Keterangan : 

 R2 = koefisien determinasi 

 r = koefisien korelasi 

 

 Analisa Korelasi Pearson digunakan untuk menjelaskan derajat hubungan 

antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent). Korelasi 

Pearson dilambangkan dengan R, dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga 

(-1≤r≤+1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna ; r = 0 

artinya tidak ada korelasi ; r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Sedangkan arti 

harga r akan dikonsultasikan dengan tabel berikut : 
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Tabel 3.2 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

 

3.9 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Uji-t 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen 

berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap variabel dependen. Bila tingkat 

signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini 

berarti variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. Bila tingkat signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima dan 
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hipotesis alternatif ditolak. Ini berarti variabel independen tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

 

b. Uji-F          

 Uji ini dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen 

berpengaruh atau tidak secara simultan terhadap variabel dependen. Bila tingkat 

signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti ada pengaruh 

antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Bila 

tingkat signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ini berarti tidak ada 

pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



60 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Objek Penelitian 

4.1.1 PT.Bank Rakyat Indonesia       

 Merupakan salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada 

awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden 

Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan 

Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.      

 Bank yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46, Jakarta ini 

sudah tercatat sebagai perusahaan yang sudah go public dan berkembang menjadi salah 

satu bank terbaik yang dimiliki oleh Indonesia 

4.1.2 PT Bank Negara Indonesia      

 Berdiri sejak 1946, BNI sejak dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank 

Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan 

Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam 
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menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. 

Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara 

hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. 

Pada tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan 

melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.   

 Saat ini, BNI yang berkantor pusat di gedung BNI di Jalan Jenderal Sudirman 

Kav 1, Jakarta adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit 

maupun total dana pihak ketiga.. Dengan total aset senilai Rp 299,1 triliun dan lebih dari 

23.639 karyawan pada akhir tahun 2011, BNI mengoperasikan jaringan pelayanan yang 

luas mencakup 1.364 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, 

Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 6.227 unit ATM milik sendiri, serta fasilitas Internet 

banking dan SMS banking yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah.  

4.1.3  PT Bank Mandiri        

 Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program 

restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 

1999, empat bank pemerintah -- yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 

Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia -- dilebur menjadi Bank 

Mandiri. Masing-masing dari keempat legacy banks memainkan peran yang tak 

terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank 

Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam

 Bank Mandiri yang berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, 

Jakarta ini merupakan salah satu bank kebanggaan milik Indonesia yang telah meraih 

berbagai penghargaan baik dalam negeri maupun luar negeri.  
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4.1.4  PT Bank Tabungan Negara       

 PT Bank Tabungan Negara didirikan sebagai bank milik pemerintah semula 

dengan nama ‘Bank Tabungan Pos’ berdasarkan undang – undang darurat no 9 tahun 

1950 tanggal 9 february 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – Undang No.4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi Bank 

Tabungan Negara. Berdasarkan surat keputusan Direksi Keputusan Bank Indonesia no 

27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, bank memperoleh status sebagai bank 

devisa. Bank Tabungan Negara kemudian mulai melakukan kegiatan syariahnya pada 

tanggal 14 February 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah yang pertama di 

Jakarta – Harmoni.          

 Bank yang berdomisili di Jakarta dan kantor pusat bank yang berlokasi di Jalan 

Gajah Mada no 1, Jakarta Pusat. Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank memiliki 82 kantor 

cabang termasuk 20 kantor cabang syariah,111 cabang pembantu, 204 kantor layanan 

setara kantor kas, 3125 kantor kas SOPP ( System On-line Payment Points) dan 164 

kantor layanan syariah. 

4.2 Analisis dan Pembahasan      

 Penelitian ini menggunakan model data panel yang merupakan gabungan dari 

penelitian time series dan cross-section. Peneliti menggunakan alat bantu statistik berupa 

piranti lunak Eviews versi 6 dan Microsoft Excell. Sesuai dengan metode penelitian yang 

telah diajukan, maka akan ditentukan terlebih dahulu metode estimasi data panel yang 

dapat digunakan. Setelah itu untuk memastikan apakah data yang dihimpun bersifat 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), data akan diujikan dasar-dasar asumsi klasik. 

Setelah data terbebas dari penyakit asumsi klasik, baru akan dilakukan pengujian regresi 

linear berganda. 
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4.2.1 Metode Estimasi Data Panel       

 Untuk menentukan pendekatan estimasi data panel yang tepat pada sektor 

industri infrastruktur, data akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji Chow 

Test. Pengujian Chow Test ini dilakukan untuk mengetahui apakah model, menggunakan 

pendekatan efek tetap atau efek acak. Hasil dari Chow Test untuk sektor infrastruktur 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow Test 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f.  Prob. 

Cross-section F 13.449677 (3,11) 0.0005
Cross-section Chi-square 30.815016 3 0.0000

 

Hasil dari Uji Chow menunjukkan pada tabel Redundant Fixed Effects Tests di 

atas, dapat dilihat bahwa nilai probability  dari Cross-Section Chi Square adalah sebesar 

0,0000 , yang artinya  nilai tersebut < 0,05 dan Ho ditolak sehingga harus melakukan Uji 

Random Test tetapi dikarenakan keterbatasan data yaitu jumlah data cross section yang 

lebih kecil dibanding variabelnya menyebabkan pengujian berhenti sampai di tahap ini. 

Dengan demikian model data panel yang dapat dilakukan adalah Pool Least Square 

(PLS). 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2  
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Statistik Deskriptif 

 

 ROA CAR NPL LDR BOPO NIM 

 Mean  2.783500  16.37400  3.810000  76.31850  77.61400  6.617000 

 Median  2.590000  15.63500  3.400000  71.01000  75.92000  5.765000 

 Maximum  4.930000  21.99000  8.180000  108.4200  93.04000  10.77000 

 Minimum  0.850000  13.30000  2.180000  52.02000  65.63000  4.650000 

 Std. Dev.  1.212146  2.731553  1.587375  16.66698  8.399789  2.070912 

 Skewness  0.270962  0.898448  1.520276  0.611355  0.270138  1.127181 

 Kurtosis  1.991253  2.756150  4.761940  2.227486  1.810736  2.581689 

       

 Jarque-Bera  1.092711  2.740247  10.29115  1.743167  1.421873  4.380940 

 Probability  0.579056  0.254076  0.005825  0.418289  0.491184  0.111864 

       

 Sum  55.67000  327.4800  76.20000  1526.370  1552.280  132.3400 

 Sum Sq. Dev.  27.91666  141.7663  47.87540  5277.978  1340.573  81.48482 

       

 Observations  20  20  20  20  20  20 

 

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat nilai mean, median, maksimum, 

minimum serta standard deviasi mulai dari variabel CAR dengan mean sebesar 16.37400 

kemudian diikuti NPL sebesar 3.810000, LDR sebesar 76.31850, BOPO 77.61400, dan 

NIM sebesar 6.617000 serta ROA sebagai variabel terikat sebesar 2.78350. Besaran nilai 

median yang dimiliki oleh variabel CAR sebesar 15.63500, NPL sebesar 3.400000, 

kemudian LDR sebesar 71.01000, BOPO sebesar 75.92000 dan NIM sebesar 5.765000 

serta ROA sebesar 2.5900000. Kemudian nilai maksimum yang dimiliki dari variabel 

mulai dari CAR adalah sebesar 21.99000, NPL sebesar 8.180000, kemudian LDR 

sebesar 108.4200, BOPO sebesar 93.04000 dan NIM sebesar 10.77000 serta ROA 

sebesar 4.390000. Untuk nilai minimum dari variabel CAR sebesar 13.30000, NPL 

sebesar 2.180000, LDR sebesar 52.02000, kemudian BOPO sebesar 65.63000 dan NIM 

sebesar 4.650000 serta ROA sebesar 0.850000. 
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Series: Residuals
Sample 1 20
Observations 20

Mean       1.02e-15
Median  -0.030337
Maximum  0.282476
Minimum -0.239359
Std. Dev.   0.155749
Skewness   0.160499
Kurtosis   1.862275

Jarque-Bera  1.164548
Probability  0.558626

  b. Uji Normalitas 

Grafik 4.1 Uji Normalitas 

 

Berdasarkan grafik 4.1 kita bisa melihat nilai probability menunjukkan 

sebesar 0.558626 yang berarti > 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa data telah 

terdistribusi dengan normal. 

 

c. Uji Autokorelasi        

  Uji autokorelasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi pada 

program eviews: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.345098    Prob. F(2,12) 0.7150
Obs*R-squared 1.087761    Prob. Chi-Square(2) 0.5805

 

Berdasarkan hasil pada tabel uji autokorelasi diatas, nilai Prob. Chi Square bernilai 

0,5805. Nilai ini diatas 0,05 yang artinya H0 diterima, atau tidak terjadi autokorelasi. 
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d. Uji Heteroskedisitas.        

  Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan White Heteroscedasticity 

Test. Berdasarkan hasil pada tabel uji heteroskedastisitas dibawah ini, dapat dilihat 

bahwa nilai probability Chi Squarenya lebih besar dari 0,05. Ini berarti data lulus uji 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.764102    Prob. F(5,14) 0.5905
Obs*R-squared 4.287768    Prob. Chi-Square(5) 0.5088
Scaled explained SS 0.905822    Prob. Chi-Square(5) 0.9698

     

e. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas, dimana uji ini dilakukan untuk melihat apakah antar 

variabel bebas mengandung korelasi atau tidak. Uji Multikolinearitas ini dapat 

diperoleh dari matriks korelasi dengan menggunakan metode Pearson sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas 

 ROA CAR NPL LDR BOPO NIM 
ROA  1.000000 -0.444560 -0.572981 -0.187256 -0.878823  0.791380 
CAR -0.444560  1.000000  0.415021  0.159753  0.366980 -0.461257 
NPL -0.572981  0.415021  1.000000 -0.430771  0.548718 -0.320700 
LDR -0.187256  0.159753 -0.430771  1.000000  0.367045 -0.033417 

BOPO -0.878823  0.366980  0.548718  0.367045  1.000000 -0.438232 
NIM  0.791380 -0.461257 -0.320700 -0.033417 -0.438232  1.000000 

 

Berdasarkan hasil pada tabel hasil uji matriks korelasi, dapat dilihat bahwa hasil 

hubungan antar variabel memiliki nilai dibawah 0,8. Hal ini berarti tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel bebas dalam model. 
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4.2.3 Uji Goodness of Fit        

 Uji goodness of fit merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan 

model regresi yang baik. Tahapan uji yang pertama adalah Uji t yang bertujuan untuk 

melihat secara parsial pengaruh signifikansi masing-masing variabel independen dalam 

model. Berikut adalah hasil uji t : 

 

 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Goodness of Fit 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.862830 0.682352 11.52313 0.0000
CAR? 0.018347 0.021330 0.860117 0.4042
NPL? -0.025761 0.065206 -0.395071 0.6987
LDR? 0.004074 0.005452 0.747154 0.4673

BOPO? -0.097306 0.011285 -8.622523 0.0000
NIM? 0.296174 0.025300 11.70630 0.0000

Berdasarkan tabel 4.5, kita dapat melihat bahwa terdapat dua variabel yang 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (ROA), yaitu variabel BOPO dan 

variabel NIM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability dari kedua variabel tersebut 

adalah 0,0000 yang berarti lebih kecil dibanding 0,05. Sedangkan untuk ketiga variabel 

lainnya yaitu CAR, NPL, LDR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (ROA). 

4.2.4 Uji F          

 Uji F yang bertujuan melihat seberapa besar signifikansi seluruh variabel 
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independen secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dari Uji F 

dan Uji R2 yang diambil dari hasil uji PLS: 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji F dan R-Squared 

 

R-squared 0.983490    Mean dependent var 2.783500
Adjusted R-squared 0.977594    S.D. dependent var 1.212146
S.E. of regression 0.181442    Akaike info criterion -0.332440
Sum squared resid 0.460895    Schwarz criterion -0.033721
Log likelihood 9.324402    Hannan-Quinn criter. -0.274127
F-statistic 166.7975    Durbin-Watson stat 1.569757
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Sesuai dengan tabel hasil uji F dan uji R2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

probability dari F-stat nya sebesar 0.000000. Hasil ini menunjukkan bahwa p-value lebih 

kecil dari nilai α, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian rasio CAR, 

NPL, LDR, BOPO dan NIM memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

terhadap Return On Asset yang merupakan ukuran kinerja perbankan.  

 Kemudian untuk pengujian koefisien determinasi atau uji R2. Uji yang dilakukan 

untuk melihat seberapa besar  kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. 

Hasil dari Uji R2 dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared pada tabel 4.6 di atas. 

Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 97,75% Return On Asset 

dipengaruhi oleh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Loan Deposit Ratio, 

Beban Operasional/Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin.  

4.2.5  Analisis Regresi Berganda      

 Pengujian atas analisis linear berganda untuk masing – masing variabel dilakukan 
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dengan menggunakan data panel sebanyak empat sampel. Sesuai dengan hasil model 

pendekatan regresi data panel yang telah diujikan diawal, analisis ini menggunakan 

metode pooled least square, ditampilkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/05/12   Time: 16:31   
Sample: 2006 2010   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 4   
Total pool (balanced) observations: 20  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.862830 0.682352 11.52313 0.0000 
CAR? 0.018347 0.021330 0.860117 0.4042 
NPL? -0.025761 0.065206 -0.395071 0.6987 
LDR? 0.004074 0.005452 0.747154 0.4673 

BOPO? -0.097306 0.011285 -8.622523 0.0000 
NIM? 0.296174 0.025300 11.70630 0.0000 

   
   
   
R-squared 0.983490    Mean dependent var 2.783500 
Adjusted R-squared 0.977594    S.D. dependent var 1.212146 
S.E. of regression 0.181442    Akaike info criterion -0.332440 
Sum squared resid 0.460895    Schwarz criterion -0.033721 
Log likelihood 9.324402    Hannan-Quinn criter. -0.274127 
F-statistic 166.7975    Durbin-Watson stat 1.569757 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Berdasarkan pengolahan di atas maka hasil persamaan regresi berganda dalam 

penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut : 

ROA = 7,8628 + 0,018347(CAR) – 0,025761(NPL) + 0,004074(LDR) – 

0,097306(BOPO) + 0,296174(NIM) 

keterangan : 
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Y  = Kinerja Bank (ROA) 

α  = Konstanta 

β1 – β7 = Koefisien regresi variabel X1-X7  

X1  = CAR 

X2  = NPL 

X3  = LDR 

X4  = BOPO 

X5  = NIM 

Dari model persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar 7,8628% berarti jika CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM sama 

dengan nol, maka nilai kinerja akan meningkat sebesar 7,8628%. 

b. Koefisien regresi variabel CAR sebesar 0,018347 artinya jika variabel bebas lain tetap 

dan CAR meningkat sebesar 1%, maka kinerja bank akan meningkat sebesar 0,018347%. 

c. Koefisien regresi variabel NPL sebesar - 0,025761% artinya jika variabel bebas lain 

nilainya tetap dan NPL naik sebesar 1% maka kinerja bank akan menurun sebesar 

0,025761%  dikarenakan adanya hubungan negatif antara NPL dengan kinerja bank. 

d. Koefisien regresi variabel LDR sebesar 0,004074% artinya jika variabel bebas lain 

nilainya tetap dan LDR meningkat 1%, maka kinerja bank akan meningkat sebesar 

0,004074%. 
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e. Koefisien regresi variabel BOPO sebesar -0,097306% artinya jika variabel bebas lain 

nilainya tetap dan BOPO meningkat 1%, maka kinerja bank akan menurun sebesar 

0,097306% 

f. Koefisien regresi variabel NIM sebesar 0,296174% artinya jika variabel bebas lain 

nilainya tetap dan NIM meningkat 1%, maka kinerja bank akan meningkat sebesar 

0,296174%. 

4.3 Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 1       

 Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA. Dari hasil penelitian diperoleh hasil nilai signifikansi 

sebesar 0,4042 yang berarti lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien positif sebesar 

0,018347. Dalam penelitian ini hasil dari CAR tidak dapat diartikan dengan demikian 

hipotesa pertama ditolak. Hasil ini mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mawardi (2005).          

 Melihat nilai koefisiennya kita bisa melihat bahwa CAR berdampak positif 

terhadap ROA. Semakin besar CAR maka akan meningkatkan kinerja bank. Kemampuan 

modal bank yang berfungsi untuk menyerap kerugian dari kegiatannya untuk 

memperoleh pendapatan tergolong sangat baik, tetapi di dalam periode penelitian ini 

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dikarenakan pada periode penelitian 

perbankan lebih menjaga modalnya untuk kepentingan likuiditas. Serta pengaruh krisis 

2008 yang menciptakan keadaan ekonomi yang tidak stabil membuat bank bersifat 

sangat hati – hati dan bank juga harus menjaga standar pemenuhan modal dari Bank 
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Indonesia sebesar 8% sehingga bank lebih memilih menjaga tingkat likuiditasnya agar 

tidak menurunkan tingkat kepercayaan baik nasabah maupun masyarakat. 

 

2. Pengujian Hipotesa 2       

 Hipotesa kedua yang menyatakan bahwa Non Performing Loan memiliki 

pengaruh negatif terhadap Return On Asset. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai 

koefisiensi negatif sebesar – 0,025761 dan nilai signifikansi sebesar 0,6987 lebih besar 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari NPL tidak dapat diartikan dengan 

demikian hipotesa kedua ditolak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mahardian (2008) dan Ponco (2008) yang menyatakan bahwa NPL tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROA.       

 Penjelasan atas hal ini dapat dilihat dari tabel rasio – rasio keuangan (lampiran) 

yang menunjukkan bahwa tingkat NPL bank pemerintah masih tergolong rendah yaitu 

masih di bawah 5% serta pengaruh tingkat inflasi yang tinggi sebesar 12% dan krisis di 

tahun 2008 membuat bank berhati – hati dalam penyaluran kredit. Hal ini bisa dilihat 

pada tabel kinerja bank pada bagian LDR yang rata-rata tidak mencapai standard Bank 

Indonesia yaitu 80%. Dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak stabil 

mengakibatkan fungsi intermediasi bank menjadi tidak optimal. Hal inilah yang diduga 

menjadi penyebab nilai NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 

3. Pengujian Hipotesa 3       

 Hipotesa ketiga menyatakan bahwa Loan Deposit Ratio memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian diperoleh hasil yang 

menunjukkan nilai koefisiensi positif sebesar 0,004074 dengan nilai signifikan 0,4673 
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yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa ketiga tidak bisa 

diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2007) yang juga 

menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh secara signifikan.   

 Pada periode penelitian ini terutama pada tahun 2008, perbankan nasional 

mengalami dampak dari krisis ekonomi dan juga tingkat inflasi yang tinggi yaitu sebesar 

12% yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak sebesar US$120/ barel. Hal ini 

menciptakan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Di sisi Bank Indonesia yang 

memberi standard untuk aspek LDR harus mencapai minimal 80% hingga 100% guna 

mendorong perekonomian tetapi dikarenakan inflasi yang tinggi kemudian Bank 

Indonesia meningkatkan bungan Sertifikat Bank Indonesia menjadi 8% yang 

menyebabkan bank mau tidak mau juga menetapkan bunga kredit yang besar sekitar 

16% - 17%. Hal ini menjadi pertimbangan bagi bank dalam menyalurkan kredit ke 

masyarakat karena ingin menghindari agar tidak meningkatnya kredit macet. Bank juga 

ingin menjaga tingkat likuiditasnya yaitu kemampuan bank dalam membayar 

kewajibannya dalam jangka pendek karena sisi likuiditas sangat sensitif terhadap tingkat 

kepercayaan nasabah maupun masyarakat. Mengingat bahwa bank bisa berdiri dan terus 

bertumbuh melalui kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan ini diduga 

menjadi alasan atas pengaruh LDR yang positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. 

4. Pengujian Hipotesa 4       

 Hipotesa keempat yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai koefisiensi negatif sebesar -

0,097306 dan nilai signfikansi sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesa keempat diterima bahwa BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Mahardian (2008), Ponco (2008) dan Pontie (2007) yang juga menyatakan bahwa BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.      

 Hal ini menunjukkan bahwa variabel BOPO sangat konsisten dalam 

mempengaruhi kinerja bank yang diukur dengan ROA. BOPO yang memiliki nilai 

koefisien negatif terhadap ROA meningkat maka akan menurunkan kinerja bank yang 

diukur dengan ROA. Tingkat efisiensi yang rendah ditunjukkan dengan nilai BOPO yang 

tinggi menunjukkan perusahaan lebih banyak melakukan pengeluaran untuk operasional 

dalam menghasilkan laba. Salah satu penyebabnya adalah perbankan pada periode ini 

setelah mampu melewati krisis pada tahun 2008 melakukan kegiatan ekspansi seperti 

menambah kantor cabang pembantu. Bank dengan modal besar mampu melakukan ini 

guna memperlebar jaringan bisnisnya. Hal ini tentunya mendorong bank untuk 

mengeluarkan biaya salah satu contohnya adalah pengeluaran untuk belanja pegawai.Di 

samping itu BOPO juga merupakan variabel yang mampu membedakan antara bank 

yang memiliki ROA di atas rata - rata dengan bank yang memiliki ROA di bawah rata – 

rata. Dalam pengelolaan aktivitas operasional bank yang efisien dengan memperkecil 

biaya operasional bank akan sangat mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan bank 

yang tercermin melalui ROA sebagai indikator yang menunjukkan  efektivitas bank 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki.  

5. Pengujian Hipotesa 5       

 Hipotesa kelima yang menyatakan bahwa NIM memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai positif koefisien 

sebesar 0,296174 dan nilai signifikan sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa kelima diterima. Hasil ini mendukung hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ponco (2008) dan Mahardian (2008) serta Pontie (2007).
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 Kemampuan bank dalam menghasilkan bunga bersih berpengaruh terhadap 

tingkat pendapatan bank akan total asetnya. Dengan kualitas kredit yang bagus tentunya 

akan meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan bunga bersih, 

terlebih lagi jika melihat nilai koefisien positif yang paling besar di antara semua 

variabel yang berpengaruh terhadap ROA yaitu sebesar 0,296174% menujukkan NIM 

memiliki pengaruh yang tinggi terhadap peningkatan ROA. Hal ini terjadi karena setiap 

peningkatan pendapatan bunga bersih, yang merupakan selisih antara total biaya bunga 

dengan total pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya laba sebelum pajak yang 

pada akhirnya mengakibatkan peningkatan pada ROA. 

6. Pengujian Hipotesa 6       

 Hipotesa keenam yang menyatakan bahwa CAR, NPL, LDR dan NIM memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap ROA. Dari hasil penelitian menunjukkan nilai 

probability statistik pada uji F sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel 

penelitian yaitu CAR, NPL, LDR, BOPO dan NIM berpengaruh secara simultan 

terhadap ROA. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa keenam diterima. 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa hal yang perlu dijadikan bahan 

pertimbangan atau diperhatikan dalam dunia perbankan terutama bank milik pemerintah, 

yaitu : 

1. Efisiensi         

 Bank Indonesia menetapkan batas maksimal untuk BOPO adalah 90%. 

Diharapkan perbankan bisa terus menjaga di bawah batas tersebut apalagi 
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bank milik pemerintah yang seharusnya mampu memberikan contoh dengan 

baik. Kemudian melihat besarnya koefisien negatif yang dihasilkan yaitu 

sebesar -0,097306 menunjukkan bahwa BOPO memiliki dampak negatif yang 

besar bagi ROA bank. Walaupun kinerja bank pemerintah pada periode 

penelitian ini menunjukkan hasil yang memuaskan dikarenakan mampu terus 

meningkatkan keuntungannnya yang dilihat berdasarkan ROA bank tetapi hal 

tersebut seakan tidak memberi dampak positif karena melihat tingkat efisiensi 

bank milik pemerintah masih tertinggal dari bank – bank yang ada di negara 

lain di kawasan ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapore. Bank di 

ketiga negara tersebut menunjukkan nilai BOPO yang berkisar 50% - 65%.

 Menurut (Kuncoro,2008), tujuan analisis profitabilitas adalah untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank 

yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut wajar jika Bank Indonesia 

terus menghimbau perbankan untuk terus berupaya menjaga tingkat 

efisiensinya. Hal ini juga diungkapkan dalam jurnal “ Riset dan Informasi”  

edisi Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Di dalam jurnal 

dikatakan bahwa kinerja bank BUMN dalam soal efisiensi masih kalah jauh 

jika dibandingkan rata – rata bank umum. BOPO yang tinggi mencerminkan 

ketidakefisienan pada struktur biaya operasional pada BUMN perbankan. Hal 

ini menunjukkan bahwa akan adanya potensi peningkatan keuntungan apabila 

efisiensi mampu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan efisiensi bank 

adalah berinvestasi pada teknologi. Kita tahu bahwa bank perlu dan harus 

melakukan sebuah ekspansi tetapi hal tersebut merupakan suatu biaya bagi 

bank. Cara agar tetap menjaga efisiensinya di tengah kegiatan ekspansi bank 
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yaitu melalui mengembangkan sistem teknologi yang baik dan tepat. 

Meningkatkan layanan online bagi nasabah tidak hanya dari sektor anjungan 

tunai mandiri yang diperbanyak tetapi juga melalui mobile banking. Dengan 

perkembangan teknologi komunikasi maka akan mampu menjaga tingkat 

efisiensi perbankan dan tidak menghambat perbankan untuk memperluas 

jaringan bisnisnya serta tidak mengurangi keuntungan yang akan diperoleh 

bank. Bank pemerintah juga bisa melakukan desentralisasi keputusan seperti 

membuat ‘ATM Bersama’ yang sudah mulai dilakukan dan perlu terus dijaga 

konsistensinya.  Selain itu bagi emiten, nilai BOPO yang tinggi patut 

diperhatikan dengan menjaga tingkat efisiensi perusahaannya sehingga 

mampu mendorong peningkatan bank dalam memperoleh laba karena BOPO 

yang tinggi jika dibiarkan terus menerus tidak dipungkiri bisa menggerus 

modal. Bagi  investor rasio BOPO bisa dijadika pertimbangan dalam 

melakukan strategi investasinya. Untuk lembaga regulator perbankan yaitu 

Bank Indonesia harus terus melakukan pengawasan terhadap kinerja 

perbankan agar tetap menjaga efisiensinya dengan terus melakukan 

benchmarking. 

2. Tingginya Net Interest Margin      

 Nilai koefisien NIM sebesar 0,296174 menunjukkan bahwa NIM 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja bank berdasarkan ROA. 

Semakin tinggi rasio NIM maka akan meningkatkan ROA. Bagi investor 

NIM menjadi acuan dalam pengambilan keputusan karena menunjukkan 

kemampuan bank dalam memperoleh bunga bersih. Bank tentunya 

diharapkan harus mampu menjaga NIM tetap tinggi. Jika melihat peraturan 
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Bank Indonesia yang mengharapkan perbankan memacu kreditnya atau 

meningkatkan LDR bank,dengan NIM yang tinggi tentunya akan menjadi 

sebuah peluang keuntungan yang besar bagi perbankan terlebih lagi Indonesia 

memiliki potensi ekonomi yang luas baik dari jumlah masyarakatnya yang 

banyak maupun sektor ekonominya yang masih perlu dikembangkan. 

Terlebih lagi NIM yang tinggi menjadi bahan pertimbangan bagi investor 

menentukan strategi investasinya dan bagi emiten yang tentunya ingin terus 

menjaga NIM tetap tinggi sehingga menghasilkan keuntungan yang besar 

guna menjaga kelangsungan bank.     

 Jika kita melihat data kinerja bank milik pemerintah, hal ini memiliki 

sedikit kekurangan karena menunjukkan bank hanya menikmati keuntungan 

dan tidak berusaha menekan nilai BOPO bank serta dari sisi penyaluran 

kredit masih tidak melampaui target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 

sebesar 80% - 100%. Terlihat bank lebih mengejar keuntungan dibanding 

meningkatkan efisiensi dan menyalurkan kredit. Bank Indonesia harus 

mampu mendorong perbankan untuk lebih menyalurkan kreditnya ke 

masyarakat mengingat fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi. NIM 

yang tinggi merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya 

pertumbuhan ekonomi yang diperlihatkan dengan suku bunga kredit yang 

tinggi. Kembali Bank Indonesia sebagai regulator harus mampu mengarahkan 

perbankan agar mampu menjalankan fungsinya untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menjaga nilai NIM agar tidak 

terlalu terlampaui tinggi adalah dengan meningkatkan nilai dari fee based 

income perbankan. Dengan meningkatnya fee based income maka penurunan 
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NIM tidak akan begitu berpengaruh terhadap kinerja laba perbankan dan 

terlebih lagi hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan 

yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Capital Adequacy Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

Return On Asset perbankan milik pemerintah periode 2006 – 2010. Hal ini 

dikarenakan di dalam periode penelitian 2006-2010 keadaan perekonomian 

sempat mengalami krisis yang mendorong bank cenderung untuk menjaga 

modalnya sebagai alat penyerap resiko. 

2. Variabel Non Performing Loan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Return 

On Asset perbankan milik pemerintah periode 2006 – 2010. Hal ini dikarenakan 

tingkat LDR yang rendah sehingga bank lebih menjaga tingkat NPL dengan 

memantau kredit yang sudah diberikan. 

3. Variabel Loan Deposit Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Return 

On Asset perbankan milik pemerintah periode 2006 – 2010. Hal ini dikarenakan 

tingkat LDR yang belum sepenuhnya mencapai standard 80% dari Bank 

Indonesia sehingga fungsi bank sebagai intermediasi tidak berjalan dengan baik. 

4. Variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional memiliki pengaruh terhadap 

variabel Return On Asset perbankan milik pemerintah periode 2006 – 2010. Hal 

ini dikarenakan setelah mampu melewati krisis bank melakukan kegiatan 

ekspansi yang berujung pada peningkatan belanja bank tersebut. 
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5. Variabel Net Interest Margin memiliki pengaruh terhadap variabel Return On 

Asset perbankan milik pemerintah periode 2006 – 2010. Hal ini dikarenakan 

bank seperti enggan untuk menurunkan bunga kreditnya guna mendorong 

perekonomian tetapi lebih ingin terus menikmati keuntungan dari pendapatan 

bunga yang besar di tengah perekonomian yang terus naik. 

5.2 Saran         

 Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

antara lain: 

1. Penambahan sampel bank yang lebih banyak,, baik dari kelompok bank yang 

sama maupun dari klasifikasi yang berbeda dilakukan secara random agar 

kesimpulan dari penelitian memiliki cakupan yang luas. 

2. Penggunaan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi kontribusi 

dalam penilaian kinerja suatu bank seperti PPAP dan dana pihak ketiga guna 

mengetahui lebih dalam pengaruhnya terhadap ROA. 

3. Penambahan terhadap pengaruh – pengaruh komponen pengeluaran terhadap 

tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. 

4. Jumlah periode yang lebih panjang, agar hasil penelitian dapat menjadi lebih 

baik dan sesuai harapan. 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



82 

 

Daftar Pustaka 

Budi Ponco. 2008. Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, NIM dan LDR Terhadap ROA

 (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

 Periode 2004-2007). Universitas Diponegoro. Semarang. 

Biro Riset Infobank. Juni 2008. Rating 125 Bank di Indonesia per Desember 2006–2007.

 Infobank,hlm 22 – 23. 

Biro Riset Infobank. Juni 2009. Rating 120 Bank di Indonesia per Desember 2007–2008.

  Infobank,hlm 22 – 23. 

Biro Riset Infobank. Juni 2010. Rating 121 Bank di Indonesia per Desember 2008–2009.

  Infobank,hlm22 – 23. 

Biro Riset Infobank. Juni 2011. Rating 120 Bank di Indonesia per Desember 2009–2010.

  Infobank,hlm 22 – 23. 

Biro Riset Infobank. Juni 2012. Rating 120 Bank di Indonesia per Desember 2010–2011.

  Infobank,hlm 22 – 23. 

Boy Loen dan Sonny Ericson. 2008. Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa.PT

 Grasindo. Jakarta. 

Dina Oktaviani Gantina.2011. Analisis Pengaruh Permodalan, Aktiva Produktif,

 Rentabilitas, Likuiditas dan Efisiensi Terhadap Kinerja Kelompok Bank Fokus di

 Indonesia Periode 2005 -2009. 

Frianto Pandia,SE,MM. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. Rineka Cipta.

 Jakarta 

Jurnal Riset & Informasi. Edisi III. Mei 2012. Kementrian BUMN 

Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi.

 Edisi Kedua. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta. 

Pandu Mahardian. 2008. Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR

 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Perusahaan Perbankan Yang

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



83 

 

 Tercatat di BEJ Periode Juni 2002 – Juni 2007).Universitas Diponegoro.

 Semarang 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat

 Kesehatan Bank Umum. 

Ponttie Prasnanugraha. 2007. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank

 Umum di Indonesia ( Studi Empiris Bank – Bank Umum Yang Beroperasi di

 Indonesia). Universitas Diponegoro. Semarang 

Restiyana. 2011. Analisis Pengaruh CAR, NPL, BOPO, LDR dan NIM Terhadap

 Profitabilitas Perbankan ( Studi Pada Bank Umum di Indonesia Periode 2006

 2010 ). Universitas Diponegoro. Semarang. 

Yacub Azwir. 2006. Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Efisiensi, Likuiditas, NPL dan

 PPAP Terhadap ROA Bank (Studi Empiris Pada Industri Perbankan Yang Listed

 di BEJ Periode Tahun 2001-2004). Universitas Diponegoro. Semarang. 

Kasmir,SE,MM. 2011. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi 2008. PT Rajagrafindo

 Persada. Jakarta. 

Widarjono,Agus.2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis. 

 Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII. 

Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistik Dengan Eviews.

 Yogyakarta : UPP TIM YKPN. 

http://greeaone.wordpress.com/2012/04/23/tingkat-kesehatan-bank/ 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/biaya-operasional-pendapatan-operasional-

bopo/ 

http://www.bri.co.id/about_sejarah 

http://www.bri.co.id/about_visi 

http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx 

http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/visimisi.aspx 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



84 

 

http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:pengertia

n-pengertian-posisi-devisa-neto-pdn&catid=70:alma&Itemid=103  

http://www.bankmandiri.co.id/corporate01/about_our.asp 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., SIDAN RAESKYESA, Ak.-IBS, 2012



Lampiran 1 

 

 

Data kinerja perusahaan perbankan pemerintah periode 2006 – 2010 yang bersumber 

dari Biro Riset Infobank yang kemudian diolah penulis. 

 

 

 

 

 

 

No 
Kode 
Bank  Nama Bank  Tahun  ROA  CAR  NPL  LDR  BOPO  NIM 

1 

BBNI 

Bank Negara Indonesia Tbk. 

2006  0,85  17,65  8,18  60,56  93,04  4,99 

  

2007  1,12  14,38  4,96  68,61  90,16  6,26 

2008  1,72  13,91  4,68  64,06  84,86  6,01 

2 

2009  2,49  18,63  4,28  70,15  75,99  5,78 

2010  2,94  17,63  3,61  70,37  72,58  6,03 

BBRI 

Bank Rakyat indonesia 

2006  4,61  16,66  3,44  68,8  69,8  10,69 

3 
  

2007  4,18  13,67  2,8  79,93  72,65  9,99 

2008  3,73  13,3  3,52  80,88  77,64  8,97 

2009  4,64  13,76  2,78  75,17  70,86  10,77 

4 

2010  4,93  14,96  2,3  76,2  66,69  9,58 

BMRI 

Bank Mandiri 

2006  2,4  21,11  7,33  52,02  75,85  5,2 

  

2007  2,69  15,72  4,69  56,89  73,65  5,48 

2008  3,13  15,55  2,62  59,15  70,71  5,19 

2009  3,63  13,36  2,21  65,44  65,63  5,39 

2010  3,37  15,13  2,18  71,65  67,22  5,29 

BBTN 

Bank Tabungan Negara 

2006  1,89  21,86  4,05  92,38  85,87  5,31 

  

2007  1,8  16,44  3,2  101,83  86,18  5,08 

2008  1,47  21,99  3,36  101,29  87,87  4,65 

2009  2,05  16,74  3,26  108,42  83,28  5,93 

2010  2,03  15,03  2,75  102,57  81,75  5,75 
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Lampiran 2 

2.1 Uji Chow Test 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic  d.f.  Prob. 

Cross-section F 13.449677 (3,11) 0.0005
Cross-section Chi-square 30.815016 3 0.0000

 

2.3 Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 0.345098    Prob. F(2,12) 0.7150
Obs*R-squared 1.087761    Prob. Chi-Square(2) 0.5805

 

2.4 UjiHeterokedasitisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.764102    Prob. F(5,14) 0.5905
Obs*R-squared 4.287768    Prob. Chi-Square(5) 0.5088
Scaled explained SS 0.905822    Prob. Chi-Square(5) 0.9698

     

 

2.5 Uji Multikolinieritas 

 ROA CAR NPL LDR BOPO NIM 
ROA  1.000000 -0.444560 -0.572981 -0.187256 -0.878823  0.791380 
CAR -0.444560  1.000000  0.415021  0.159753  0.366980 -0.461257 
NPL -0.572981  0.415021  1.000000 -0.430771  0.548718 -0.320700 
LDR -0.187256  0.159753 -0.430771  1.000000  0.367045 -0.033417 

BOPO -0.878823  0.366980  0.548718  0.367045  1.000000 -0.438232 
NIM  0.791380 -0.461257 -0.320700 -0.033417 -0.438232  1.000000 
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2.6 Uji Goodness of Fit 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.862830 0.682352 11.52313 0.0000
CAR? 0.018347 0.021330 0.860117 0.4042
NPL? -0.025761 0.065206 -0.395071 0.6987
LDR? 0.004074 0.005452 0.747154 0.4673

BOPO? -0.097306 0.011285 -8.622523 0.0000
NIM? 0.296174 0.025300 11.70630 0.0000

 

2.7 Uji F dan R-Squared 

R-squared 0.983490    Mean dependent var 2.783500
Adjusted R-squared 0.977594    S.D. dependent var 1.212146
S.E. of regression 0.181442    Akaike info criterion -0.332440
Sum squared resid 0.460895    Schwarz criterion -0.033721
Log likelihood 9.324402    Hannan-Quinn criter. -0.274127
F-statistic 166.7975    Durbin-Watson stat 1.569757
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

2.8 Uji Regresi 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/05/12   Time: 16:31   
Sample: 2006 2010   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 4   
Total pool (balanced) observations: 20  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.862830 0.682352 11.52313 0.0000 
CAR? 0.018347 0.021330 0.860117 0.4042 
NPL? -0.025761 0.065206 -0.395071 0.6987 
LDR? 0.004074 0.005452 0.747154 0.4673 

BOPO? -0.097306 0.011285 -8.622523 0.0000 
NIM? 0.296174 0.025300 11.70630 0.0000 
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