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ABSTRACT 

This research aims to analyze the effect of gender diversity in Top Management Team (TMT) on 
financial performance in commercial bank period 2017. The variable used for this research are 
gender diversity, Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) and Return On Assets (ROA). Sampling determind using 
purposive sampling method and sample in this research are 53 banks that have been listed in 
Direktori Perbankan Indonesia (DPI) period 2017 and which is included in book bank category 2 
(bank with core capital Rp 1 Trillion up to less than Rp 5 Trillion). The analysis tools on this 
research is using Partial Least Square (PLS) with SmartPLS 3.0 software. 
  
The result of this research shows that gender diversity has a significant negative effect on Non 
Performing Loan (NPL), Non Performing Loan (NPL) has a significant negative effect on Return 
On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM) has a significant positive effect on Return On Assets 
(ROA), Biaya Operasional Pendaparan Operasional (BOPO) has a significant negative effect on 
Return On Assets (ROA). While for gender diversity has no significant effect on Net Interest 
Margin (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), and Return On Assets 
(ROA), and then Non Performing Loan (NPL) has no significant effect on Return On Assets 
(ROA).  
 

Keywords: Gender Diversity, Top Management Team (TMT), Financial Performance, Non 
Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendaparan Operasional 
(BOPO)), and Return On Assets (ROA). 
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1. Pendahuluan 

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini 
karena perbankan bertindak sebagai tulang punggung ekonomi yang bertujuan untuk 
menyediakan segala macam kebutuhan pembiayaan dan peminjaman (Sufian, 2011).  

Semua bank berlomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan 
kembali pada masyarakat bagi yang membutuhkan, baik untuk tujuan produktif maupun 
konsumtif. Bagi bank dana merupakan persoalan yang paling pokok, tanpa adanya dana maka 
bank tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya (Almadany, 2012). Oleh karena itu, bank harus 
dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjamin tingkat likuiditas dan beroperasi 
secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. 

Menurut Harahap (2002) profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur 
kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Equity (ROE) untuk 
perusahaan pada umumnya, dan Return On Asset (ROA) pada industri perbankan.Dalam 
penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Apabila Return On Asset (ROA) 
meningkat berarti profitabilitas perusahaan juga semakin meningkat (Almadany, 2016). 

Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat dari faktor internalnya yang meliputi  kecukupan 
modal, efisiensi operasional, likuditas dan ukuran aset. Karena dari faktor internal 
menggambarkan kondisi bank dan kinerja bank selama menjalankan aktifitasnya sebagai 
lembaga intermediasi (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Gambaran mengenai kinerja bank 
dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini rasio-rasio yang 
dipergunakan adalah Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM) dan Biaya 
Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

Faktor keuangan bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi kinerja keuangan. Faktor 
lainnya yang mampu menciptakan keunggulan dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 
adalah adanya keragaman karakteristik dalam Top Management Team (TMT) (Hambrick dan 
Mason, 1984), TMT di definisikan sebagai “sebuah tim yang beranggotakan para pemegang 
jabatan tertinggi perusahaan” (Finkelstein dan Hambrick, 1990), dalam konteks perbankan 
jabatan ini adalah dewan direksi dan komisaris bank.  

Adanya wanita yang ditunjuk menjadi anggota dewan dalam suatu perusahaan, dapat 
menjadi sinyal bahwa kinerja perusahaan sedang berjalan dengan baik, bukan sebagai tanda 
bahwa di masa mendatang wanita dapat membuat sesuatu yang berdampak buruk bagi 
perusahaan (Nurfadilla, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 
terdahulu, hasilnya terbagi dua, hasil yang satu menemukan bahwa kehadiran wanita dalam 
direksi dan komisaris baik bagi perusahaan sedangkan hasil yang lain menemukan bahwa 
kehadiran wanita tidak berpengaruh bagi kinerja perbankan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahadeo et al., (2012) menemukan adanya pengaruh 
positif gender diversity terhadap financial performance, hal ini didukung oleh hasil penelitian dari 
Garba dan Abubakar (2014), dan penelitian dari Tulung dan Ramdani (2016). Tetapi hal yang 
kontras dapat dilihat dari penelitian Kahar (2016) yang menemukan adanya pengaruh negatif 
gender diversity terhadap financial performance pada Bank Umum di Indonesia periode 2015. 
Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk 
meneliti bagaimana pengaruh gender diversity terhadap financial performance. 

Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian Tulung dan 
Ramdani (2016), Jadah et al., (2016), Aluy et al., (2017), Kahar (2016), dan Dewi et al., (2015). 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan untuk menentukan keputusan 
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perusahaan dalam menentukan gender diversity dalam Top Management Team (TMT), karena 
diharapkan dapat meningkatkan financial performance pada sektor perbankan. 

2. Landasan Teori 
2.1 Recource Dependency Theory 

Teori Resource Dependency memandang Top Management Team (TMT) sebagai alat untuk 
menghubungkan perusahaan dengan pihak ekternal guna mendapatkan resources yang 
dibutuhkannya. Resources yang dimaksud dapat bermacam-macam jenisnya seperti raw 
material, suntikan dana, hutang, informasi, teknologi dan lain sebagainya (Lynall et al., 2003). 
Menurut Carter et al., (2010) diversity dalam TMT akan membuat perusahaan lebih mudah 
mendapatkan resources yang dibutuhkan karena diversity dalam TMT akan membuat 
perusahaan memiliki lebih banyak network ke pihak eksternal, hal ini dapat memberikan 
competitive advantage dari perusahaan lain yang tidak dapat mengakses resources yang 
dibutuhkan.  

Dapat disimpulkan dengan adanya diversity dalam TMT dapat memberikan manfaat bagi 
perusahaan dengan menciptakan network dengan pihak luar perusahaan untuk memperoleh 
informasi penting dan menjamin ketersediaan sumber dayanya. Hal ini berarti diversity dalam 
TMT dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, 
teori ini dapat menghubungkan antara diversity dalalm TMT dan kinerja keuangan. 

2.2 Upper Echelon Theory 

Upper echelon theory dikembangkan oleh Hambrick dan Mason (1984) yang menyatakan 
bahwa anggota TMT merupakan human capital yang paling penting dalam perusahaan, yaitu 
sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan paling tinggi di perusahaan. 
Upper echelon theory menggambarkan bahwa anggota TMT adalah human capital yang paling 
penting yang dimiliki oleh perusahaan karena TMT dapat menjadi sumber competitive advantage 
dan kunci penentu financial dan nonfinancial performance perusahaan. 

Upper echelon theory menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah dan pengambilan 
keputusan, seseorang akan dipengaruhi oleh bias kognitif yang berasal dari karakteristik seperti 
usia, gender, pendidikan, pengalaman dan nilai yang dimiliki masing-masing pribadi. Yang akan 
mempengaruhi proses kerja seseorang dan menjadi filter pada saat mereka mencerna dan 
menganalisis permasalahan. Maka komposisi TMT menjadi penting karena setiap orang bisa 
memiliki perspektif yang berbeda untuk satu permasalahan yang sama. TMT yang memiliki 
karakteristik yang lebih beragam akan memiliki perspektif yang lebih luas daripada yang tidak 
(Kessler et al., 2013). 

2.3 Top Management Team (TMT) 

TMT adalah sebuah tim yang di isi oleh para pimpinan yang paling berpengaruh pada 
tingkatan tertinggi perusahaan (Finkelstein et al., 2009). Sedangkan menurut Bournois et al., 
(2010) mendefinisikan Top Management Team (TMT) sebagai sebuah tim dengan jumlah 
anggota relatif kecil yang menempati posisi tertinggi dalam perusahaan biasanya terdiri atas 
jajaran direksi dan komisaris serta bawahan langsung nya, istilah ini tidak mengacu kepada 
sebuah tim formal yang dibentuk perusahaan tetapi hanya sebuah sebutan untuk orang-orang 
yang berada di puncak perusahaan. 

Anggota yang dianggap termasuk dalam TMT berbeda-beda menurut pendapat para ahli. 
Beberapa cara para peneliti sebelum nya menentukan siapa saja yang termasuk dalam TMT 
dalam sebuah perusahaan sesuai dengan kebutuhan penelitian mereka, antara lain bertanya 
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langsung kepada pimpinan perusahaan siapa yang mereka anggap masuk dalam jajaran TMT 
dalam perusahaan nya (Pitcher dan Smith, 2001). Pada penelitian ini yang dianggap masuk 
dalam anggota TMT adalah anggota dewan direksi dan dewan komisaris bank. 

2.4 Gender Diversity 

Gender adalah elemen komposisi papan yang paling lama berdiri dan diperdebatkan. Karena 
sejumlah besar pekerjaan telah dilakukan pada efek-efek gender, banyak di antaranya 
mengambil pendirian bahwa keragaman gender mempengaruhi kognisi, dinamika, dan 
pengambilan keputusan dewan dan pada gilirannya, hasil-hasil tingkat perusahaan (Johnson et 
al., 2013). Keragaman gender di tempat kerja mengalami peningkatan dan mempengaruhi 
reputasi perusahaan. Berdasarkan pernyataan tersebut membuktikan bahwa studi tentang 
gender merupakan alternatif topik penelitian yang penting untuk diteliti dan penelitian keragaman 
gender dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (Ari dan Wahyuni, 2017). Keragaman dalam 
gender, usia, etnis, dan sudut pandang dapat menawarkan sejumlah manfaat kepada 
perusahaan termasuk pengetahuan tambahan, ide-ide segar dan wawasan untuk membantu 
pemecahan masalah, positioning produk yang lebih baik, perencanaan strategis yang 
disempurnakan, pengetahuan atau opini baru, dan bahkan akuntabilitas tambahan (Arfken et al., 
2014). Tanda dari perusahaan yang baik dan memiliki tata kelola yang baik adalah dengan 
terbentuknya anggota dewan yang berbeda-beda, karena hal tersebut lebih menguntungkan 
dibanding dengan anggota dewan yang hanya beranggotakan pria, dan adanya anggota dewan 
wanita pun dapat membawa pengaruh yang berbeda atau dapat berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan dilakukan (Aluy et al., 2017). 

2.5 Return On Asset (ROA) 

ROA adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar 
ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan 
tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. ROA 
merupakan indikator kemampuan sebuah unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset 
yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA mengukur kinerja operasi yang menunjukkan sejauh 
manakah aktiva di utilisasi. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam 
memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. (Hanafi dan Halim, 2003). 

2.6 Non Performing Loan (NPL) 

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien 
membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya (Siamat, 
2005). Dalam penelitian ini tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL (Non Peforming Loan) 
dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang 
ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Mulyono, 1995). Pada 
penelitian ini NPL yang digunakan adalah NPL gross, karena perhitungan NPL yang diminta oleh 
Bank Indonesia dalam pelaporan rutin perbankan adalah NPL gross. Menurut PBI nomor  19/ 6 
/PBI/2017, NPL gross adalah NPL yang membandingkan jumlah kredit berstatus kurang lancar, 
diragukan, dan macet yang disatukan, dengan total kredit yang disalurkan. Adapun besarnya 
rasio NPL menurut PBI nomor 17/11/PBI/2015 maksimal bank adalah 5%. 

2.7 Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank 
dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih (Almilia dan 
Herdiningtyas, 2005). Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan 
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meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang 
bersangkutan, sehingga laba bank (ROA) akan meningkat (Dewi et al., 2013). 

2.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank, dengan membandingkan biaya 
operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang 
dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari meliputi: biaya gaji, biaya 
pemasaran, biaya bunga. Sedangkan pendapatan operasional merupakan pendapatan yang 
diterima oleh pihak bank yang diperoleh melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga 
(Dietrich et al., 2009). Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja 
keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat atau membaik (Aman, 2013). 

2.9 Hipotesis 
2.9.1 Gender Diversity terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Gender adalah elemen komposisi papan yang paling lama berdiri dan diperdebatkan. Karena 
sejumlah besar pekerjaan telah dilakukan pada efek-efek gender, banyak di antaranya 
mengambil pendirian bahwa keragaman gender mempengaruhi kognisi, dinamika, dan 
pengambilan keputusan dewan dan pada gilirannya, hasil-hasil tingkat perusahaan (Johnson et 
al., 2013). Adanya partisipasi wanita, dapat melihatkan hubungan baik pemangku kepentingan 
internal maupun eksternal (Adams dan Ferreira 2009). 

Mengendalikan NPL sangat penting untuk kinerja bank. El-Chaarani (2014) dan Zhang dan 
Yang (2011) menegaskan bahwa NPL telah banyak digunakan untuk mengontrol efek tata kelola 
perusahaan terhadap kinerja bank, dan telah terbukti signifikan. Penelitian yang dilakukan Jadah 
et al., (2016) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan, hal yang serupa juga ditemukan 
Aluy et al., (2017). Tetapi hal yang kontras ditemukan pada penelitian dari Tulung dan Ramdani 
(2016) yang menyatakan gender diversity berpengaruh positif signifikan terhadap NPL. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: 

H1 : Gender diversity berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) 

2.9.2 Gender Diversity terhadap Net Interest Margin (NIM) 

Keragaman dalam gender, usia, etnis, dan sudut pandang dapat menawarkan sejumlah 
manfaat kepada perusahaan termasuk pengetahuan tambahan, ide-ide segar dan wawasan 
untuk membantu pemecahan masalah, positioning produk yang lebih baik, perencanaan strategis 
yang disempurnakan, pengetahuan atau opini baru, dan bahkan akuntabilitas tambahan. Bagi 
perempuan, keanggotaan dewan memberi peluang untuk menguji gagasan dan mendukung 
pandangan korporasi tentang kebijakan publik (Arfken et al.,2014).  

Semakin besar NIM maka semakin meningkatnya pendapatan bunga atau aktiva produktif 
yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Penelitian Tulung dan Ramdani (2016) yang meniliti 
tentang The Influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance 
menemukan adanya pengaruh positif signifikan gender diversity terhadap NIM. Berdasarkan 
uraian tersebut maka hipotesis kedua penelitian ini adalah: 

H2 : Gender diversity berpengaruh positif terhadap Net Interest Margin (NIM) 
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2.9.3 Gender Diversity terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

Berbagai definisi tentang gender dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang 
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dilihat dari segi sosial-budaya 
(Kusumawati, 2007). Tanda dari perusahaan yang baik dan memiliki tata kelola yang baik adalah 
dengan terbentuknya anggota dewan yang berbeda-beda, karena hal tersebut lebih 
menguntungkan dibanding dengan anggota dewan yang hanya beranggotakan pria, dan adanya 
anggota dewan wanita pun dapat membawa pengaruh yang berbeda atau dapat berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan dilakukan (Aluy et al., 2017). 

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan 
aktivitasnya sehari-hari meliputi: biaya gaji, biaya pemasaran, biaya bunga. Sedangkan 
pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh pihak bank yang diperoleh 
melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga (Prasanjaya dan Ramantha, 2013). Menurut 
penilitian Tulung dan Ramdani (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif 
signifikan gender diversity terhadap BOPO. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga 
penelitian ini adalah: 

H3: Gender diversity berpengaruh negatif terhadap Beban Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) 

2.9.4 Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA) 

NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Mabruroh, 2004). NPL 
mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung 
pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan 
debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan 
pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam 
memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap 
agunan untuk memperkecil risiko kredit (Ali, 2004).  

Dewi et al., (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, 
dan NPL terhadap Profitabilitas, menunjukkan hasil yang negatif signifikan dari pengaruh NPL 
terhadap profitabilitas (ROA) artinya Non Performing Loan (NPL) yang rendah mengindikasikan 
kinerja keuangan bank semakin baik. Hal serupa juga ditemukan oleh Christiano et al., (2014) 
dan Eng (2013). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat penelitian ini adalah: 

H4: Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) 

2.9.5 Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 
produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh 
dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam 
memperolah pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman 
(kredit). Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif 
yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar Net Interest Margin (NIM) suatu perusahaan, 
maka semakin besar pula Return On Asset (ROA) perusahaan tersebut, yang berarti kinerja 
keuangan tersebut semakin membaik atau meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya 
(Mahardian, 2008).  
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Dalam penelitian Christiano et al., (2014) menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) 
berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA). Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian 
dari Dewi et al., (2015) Almadany (2012), dan Eng (2013). Berdasarkan uraian tersebut maka 
hipotesis kelima penelitian ini adalah: 

H5: Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA) 

2.9.6 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return On Asset 
(ROA) 

Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama 
kredit, dimana sampai saat ini pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh 
pendapatan bunga kredit. Semakin tinggi biaya pendapatan maka bank menjadi tidak efisien 
sehingga ROA makin kecil. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif dengan kinerja bank 
sehingga diprediksikan juga berpengaruh negatif terhadap ROA (Nusantara, 2009).  

Prasanjaya dan Ramantha (2013) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh BOPO 
terhadap ROA pada Bank Umum di Indonesia periode 2008-2011, menunjukkan bahwa BOPO 
mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA. Hal yang sama dapat dijumpai dalam 
penelitian Almadany (2012), Christiano et al., (2014), Wibowo dan Syaichu (2013), dan Dewi et 
al., (2015). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ke enam penelitian ini adalah: 

H6: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Return 
On Asset (ROA) 

2.9.7 Gender Diversity terhadap Return On Asset (ROA) 

Menurut Hambrick dan Mason (1984) dalam Teori Upper Echelon menyatakan bahwa 
“organizational outcomes, strategic choices dan tingkat kinerja finansial serta nonfinansial 
perusahaan dapat di pengaruhi dari karakteristik Top Management Team”. Maka menurut teori 
ini gender diversity sebagai salah satu karakteristik demografis TMT akan mempunyai pengaruh 
kepada financial performance perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Mahadeo et al., (2012) menemukan adanya pengaruh positif 
gender diversity terhadap kinerja keuangan, hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Garba dan 
Abubakar (2014), dan penelitian dari Tulung dan Ramdani (2016). Tetapi hal yang kontras dapat 
ditemukan pada penilitian dilakukan oleh Kahar (2016) yang menemukan adanya pengaruh 
negatif antara gender diversity terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka 
hipotesis ke tujuh penelitian ini adalah: 

H7: Gender Diversity berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) 

3. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah anggota Top Management Team (TMT) yaitu dewan direksi 
dan dewan komisaris pada Bank Umum. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang 
terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia kategori Bank Umum pada periode 2017 yang 
berjumlah 116 Bank. Berdasarkan seluruh populasi tersebut kemudian dipilih kembali 
menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapatlah sampel dari objek terpilih yang 
akan digunakan sebagai model penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut didapat 53 Bank yang 
akan digunakan sampel. 

Pengaruh Gender Divesity..., Rafira Dewi Martino, Ma.-Ibs, 2018



8 
 
 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini gender diversity diukur dengan skala pengukuran interval, sedangkan 
untuk NPL, NIM, BOPO dan ROA diukur dengan skala pengukuran rasio sesuai dengan pedoman 
perhitungan rasio keuangan BI dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP. Tabel 
3.1 (lihat lampiran) menunjukkan ringkasan operasionalisasi variabel. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Partial Least 
Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0 yang dijalankan dengan media 
komputer. PLS merupakan salah satu metode statistika Structural Equation Model (SEM) 
berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi 
permasalahan spesifik pada data (Abdillah dan Hartono, 2015). 

4. Hasil Penelitian 
4.1 Profil Top Management Team (TMT) 

 
Tabel 4.1 Jumlah Anggota TMT 

  Jumlah Min Max 

Wanita 60 0 6 

Pria 390 3 13 

Total 450 5 14 

% Wanita 13% 0% 60% 

 

  Berdasarkan sampel yang dipakai dapat dilihat bahwa pria masih mendominasi posisi TMT, 
dari 53 bank proporsi jumlah wanita dalam TMT hanya 13% atau berjumlah 60 orang dari 450 
orang. Bahkan dari 53 bank yang dijadikan sampel ada 24 bank yang tidak memiliki anggota 
wanita sama sekali dalam TMT, sedangkan jumlah anggota wanita paling banyak adalah 6 orang 
yang dimiliki oleh Bank Commonwealth. Jumlah anggota pria paling sedikit adalah 3 yaitu pada 
Bank Maspion, dan untuk jumlah anggota pria paling banyak adalah 13 orang yang dimiliki oleh 
Bank Jtrust Indonesia. Total anggota TMT paling sedikit adalah 5 orang yaitu terdiri dari 1 dewan 
komisaris dan 4 dewan direksi yang dimiliki oleh BPD Timur dan Kalimantan Utara, sedangkan 
total anggota TMT paling banyak adalah 14 orang yaitu terdiri dari 6 dewan komisaris dan 8 
dewan direksi yang dimiliki oleh Bank Artha Graha Internasional. 

4.2 Statistik Deskriptif 
 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

Variabel  NPL (%) NIM (%) BOPO (%) ROA (%) 

Min 0,00 -0,12 54,59 -3,72 

Max 14,72 12,69 143,76 11,19 

Mean 2,99 5,18 85,68 1,60 

Standar Deviasi 2,46 2,65 15,31 2,04 
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 Berdasarkan tabel 4.2 nilai rata-rata Non Performing Loan (NPL) adalah 2,99%. Nilai NPL 
tertinggi sebesar 14, 72% dimiliki oleh Bank Papua dan yang terendah adalah 0% dimiliki oleh 
Bank BNP Paribas Indonesia. Nilai standar deviasi sebesar 2,46%. Hal ini menunjukkan bahwa 
nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel terdistribusi dengan baik 
atau normal atau dengan kata lain data NPL disebut dengan data homogen. 

 Nilai rata-rata Net Interest Margin (NIM) adalah 5,18%. Nilai NIM tertinggi sebesar 12,69% 
dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dan yang terendah adalah -0,12% dimiliki 
oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 2,65%. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel terdistribusi 
dengan baik atau normal atau dengan kata lain data NIM disebut dengan data homogen. 

 Nilai rata-rata Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah 85,68%. Nilai 
BOPO tertinggi sebesar 143,76% dimiliki oleh Bank QNB Indonesia dan yang terendah adalah 
54,59% dimiliki oleh Bank BNP Paribas Indonesia. Nilai standar deviasi sebesar 15,31%. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa variabel 
terdistribusi dengan baik atau normal atau dengan kata lain data BOPO disebut dengan data 
homogen. 

 Nilai rata-rata Return On Asset (ROA) adalah 1,60%. Nilai ROA tertinggi sebesar 11,19% 
dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dan yang terendah adalah -3,72% dimiliki 
oleh Bank QNB Indonesia. Nilai standar deviasi sebesar 2,04%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa data dalam variabel ini tidak 
terdistribusi dengan baik atau normal. Dengan kata lain ROA disebut dengan data heterogen. 

4.3 Evaluasi R-Square 
 

Tabel 4.3 Estimasi R-Square 

Construct R-Square 

Non Performing Loan (NPL) 0,063 

Net Interest Margin (NIM) 0,019 

Biaya Operasinal Pendapatan Operasional (BOPO) 0 

Return On Asset (ROA) 0,723 

 

Tabel 4.3 menjelaskan hubungan antar konstruk eksogen dengan mengamati nilai R-Square 
yang dihasilkan melalui pengolahan data. Nilai R-Square mencerminkan sejauh mana suatu 
konstruk eksogen dapat menjelaskan construct eksogen lainnya. Nilai R-Square untuk NPL, NIM, 
BOPO dan ROA masing-masing adalah 6,3%, 1,9%, 0% dan 72,3%. Hasil ini menggambarkan 
bahwa gender diversity dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup rendah terhadap NPL, 
NIM, dan BOPO. Sedangkan ROA memiliki nilai R-square yang cukup tinggi yaitu sebesar 72,3%, 
hasil ini menggambarkan gender diversity, NPL, NIM, dan BOPO memiliki pengaruh yang cukup 
tinggi terhadap ROA dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam 
penelitian ini. 
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4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Tabel 4.4 Signifikansi Inner Model 

Path 
Original 
Sample 

T-Statistic P-Value Signifikan 

Gender Diversity -> NPL -0,252 2,613* 0,009 Siginifikan 

Gender Diversity -> NIM -0,136 1,003 0,316 Tidak 

Gender Diversity -> BOPO -0,003 0,030 0,976 Tidak 

NPL -> ROA -0,100 2,271* 0,024 Signifikan 

NIM -> ROA 0,344 2,137* 0,033 Signifikan 

BOPO -> ROA -0,620 3,687* 0,000 Signifikan 

Gender Diversity ->ROA 0,042 0,375 0,708 Tidak 

*Signifikan jika T-statistic > 1,96 

4.4.1 Pengaruh Gender Diversity terhadap Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan gender diversity dengan Non Performing Loan (NPL) 
adalah signifikan dengan T-statistic berada di atas 1,96 yaitu sebesar 2,613, nilai P-Value  di 
bawah 0,05 yaitu sebesar 0,009 dan nilai original sample adalah negatif yaitu sebesar -0,252. 
Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa gender diversity 
berpengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL) diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa tingkat gender diversity dalam Top Management Team (TMT) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan Non Performing Loan (NPL). Hasil 
penlitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Jadah et al., (2016) dan Aluy et al., (2017) 
namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tulung dan Ramdani (2016) yang 
menyatakan gender diversity berpengaruh positif signifikan terhadap Non Performing Loan 
(NPL). 

4.4.2 Pengaruh Gender Diversity terhadap Net Interest Margin (NIM) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan gender diversity dengan Net Interest Margin (NIM) 
adalah tidak signifikan dengan T-statistic berada di bawah 1,96 yaitu 1,003, nilai P-Value  di atas 
0,05 yaitu sebesar 0,316 dan nilai original sample adalah negatif yaitu sebesar -0,136. Dengan 
demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa gender diversity berpengaruh 
positif terhadap Net Interest Margin (NIM) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa tingginya tingkat gender diversity dalam Top Management Team (TMT) akan 
menurunkan tingkat Net Interest Margin (NIM) bank. Hasil penlitian ini bertentangan dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tulung dan Ramdani (2016) yang menyatakan gender 
diversity berpengaruh positif signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM). 

4.4.3 Pengaruh Gender Diversity terhadap Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan gender diversity dengan Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) adalah tidak signifikan dengan T-statistic berada di bawah 1,96 
yaitu 0,030, nilai P-Value  di atas 0,05 yaitu sebesar 0,976 dan nilai original sample adalah negatif 
yaitu sebesar -0,003. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan 
bahwa gender diversity berpengaruh negatif terhadap Biaya Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO) diterima. Hasil penlitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh 
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Tulung dan Ramdani (2016) yang menyatakan gender diversity berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

4.4.4 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan Non Performing Loan (NPL) dengan Return On 
Asset (ROA) adalah  tidak signifikan dengan T-statistic berada di bawah 1,96 yaitu sebesar 2,271, 
nilai P-Value  di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,024 dan nilai original sample adalah negatif yaitu 
sebesar -0,100. Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Non 
Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA) diterima. Hasil 
penlitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2015), Christiano et al., 
(2014) dan Eng (2013) yang menyatakan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif 
terhadap Return On Asset (ROA). 

4.4.5 Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan Net Interest Margin (NIM) dengan Return On Asset 
(ROA) adalah  signifikan dengan T-statistic berada di atas 1,96 yaitu sebesar 2,137, nilai P-Value  
di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,033 dan nilai original sample adalah positif yaitu sebesar 0,344. 
Dengan demikian hipotesis H5 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Net Interest Margin 
(NIM) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA) diterima. Hasil penlitian ini sama 
seperti penelitian yang dilakukan oleh penelitian Christiano et al., (2014), Dewi et al., (2015), 
Almadany (2012), dan Eng (2013) yang menyatakan bahwa Net Interest Margin (NIM) 
berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA). 

4.4.6 Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return 
On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO) dengan Return On Asset (ROA) adalah signifikan dengan T-statistic berada di atas 1,96 
yaitu sebesar 3,687, nilai P-Value  di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan nilai original sample 
adalah negatif yaitu sebesar -0,620. Dengan demikian hipotesis H6 dalam penelitian ini yang 
menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif 
terhadap Return On Asset (ROA) diterima. Hasil penlitian ini sama seperti penelitian yang 
dilakukan Prasanjaya dan Ramantha (2013), Almadany (2012), Christiano et al., (2014), Wibowo 
dan Syaichu (2013), dan Dewi et al., (2015) yang menyatakan bahwa Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA). Tetapi 
hasil penelitian ini bertentangan pada penilitian yang dilakukan oleh Eng (2013) yang menyatakan 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA). 

4.4.7 Pengaruh Gender Diversity terhadap Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hubungan gender diversity dengan Return On Asset (ROA) 
adalah tidak signifikan dengan T-statistic berada di bawah 1,96 yaitu 0,375, nilai P-Value  di atas 
0,05 yaitu sebesar 0,708 dan nilai original sample adalah positif yaitu sebesar 0,042. Dengan 
demikian hipotesis H7 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa gender diversity berpengaruh 
terhadap Return On Asset (ROA) diterima. Hasil penlitian ini sama seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Mahadeo et al., (2012), Garba dan Abubakar (2014), dan penelitian dari Tulung 
dan Ramdani (2016) yang menemukan adanya pengaruh positif gender diversity terhadap Return 
On Asset (ROA). Tetapi hasil penelitian ini bertentangan pada penilitian yang dilakukan oleh 
Kahar (2016) yang menyatakan gender diversity berpengaruh negatif signifikan terhadap Return 
On Asset (ROA). 
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4.5 Implikasi Manajerial 

Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa gender diversity berpengaruh signifikan 
terhadap Non Performing Loan (NPL), Non Performing Loan (NPL),, Net Interest Margin (NIM) 
dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap 
Return On Asset (ROA),. Hal ini berarti bahwa bank yang memiliki tingkat gender diversity yang 
beragam akan memiliki pengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL). Proporsi 
perempuan menunjukkan bahwa wanita memiliki arti penting dalam pengambilan keputusan, 
wanita mengambil peranan yang penting dan benar-benar berpengaruh jika diperhadapkan 
dalam suatu masalah dan pada hal ini khususnya dalam mengelola kredit yang bermasalah atau 
kredit macet.  

Ketiga faktor keuangan dalam penelitian ini yaitu Non Performing Loan (NPL), Net Interest 
Margin (NIM), dan Biaya Operasional Penadapatan Operasional (BOPO) mempengaruhi secara 
signifikan terhadap profitabilitas yang dihitung dengan Return On Asset (ROA). Pada kategori 
bank BUKU 2 tingkat pendapatan bank akan total asetnya dipengaruhi oleh kemampuan 
manajemen bank dalam menekan kredit bermasalah, menghasilkan bunga bersih dan menekan 
biaya operasional bank. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil Non Performing Loan (NPL) 
suatu perusahaan maka semakin besar Return On Asset (ROA), dan semakin besar Net Interest 
Margin (NIM) suatu perusahaan maka semakin besar pula Return On Asset (ROA) perusahaan 
tersebut, yang berarti kinerja keuangan tersebut semakin membaik atau meningkat. Sedangkan 
biaya operasional yang semakin tinggi akan mengakibatkan pendapatan bank menjadi tidak 
efisien sehingga Return On Asset (ROA) makin kecil, maka dari itu biaya operasional bank harus 
ditekan agar pendapatan bank dapat terus meningkat. 

Jadi secara umum implikasi dari penelitian ini dilakukan dalam konteks perbankan kategori 
bank buku 2 di Indonesia periode 2017, untuk saat ini perusahaan perlu mempertimbangkan 
keberagaman pada komposisi Top Management Team (TMT) karena akan membawa dampak 
positif kepada perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa gender diversity bukanlah hal 
satu-satunya yang mempengaruhi kinerja keuangan, masih banyak faktor lainnya yang belum 
diungkap dalam penelitian ini. 

5. Penutupan 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa gender diversity berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Non Performing Loan (NPL), Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif signifikan 
terhadap Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Sedangkan untuk gender 
diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) dan Return On Asset (ROA), serta Non Performing Loan (NPL) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain, model yang digunakan dalam 
penelitian ini masih belum membuktikan bahwa gender diversity dapat memberi pengaruh yang 
signifikan terhadap financial performance pada kategori bank BUKU 2 periode 2017. Gender 
diversity bukanlah hal satu-satunya yang mempengaruhi financial performance, masih ada 
banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi financial performance. Karena hanya Non 
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Performing Loan (NPL) yang dipengaruhi signifikan oleh gender diversity, sedangkan untuk Net 
Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Pendaparan Operasional (BOPO) dan Return On Asset 
(ROA) tidak dipengaruhi secara signifikan oleh gender diversity.  

Penelitian ini hanya menggunakan gender diversity sebagai faktor yang mempengaruhi 
financial performance. Sedangkan ada beberapa macam diversity yang dapat mempengaruhi 
financial performance selain gender, misalnya pendidikan, usia, ras, etnis, latar belakang 
pekerjaan, dan lainnya. Dan Penggunaan software SmartPLS 3.0 mempunyai kelemahan dasar 
statistika dalam mengestimasi model, aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan masih 
terbatas dan melakukan olah data dengan jumlah sampel kecil. 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, adalah 
bagi perbankan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebaiknya perlu mempertimbangkan 
tingkat gender diversity dalam Top Management Team (TMT) karena hasil penelitian menunjukan 
dengan adanya keberagaman gender dalam Top Management Team (TMT) mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) dan Non Performing Loan (NPL) 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang dihitung dengan Return On Asset 
(ROA). Sedangkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas model penelitian dengan 
menambahkan beberapa variabel atau faktor lainnya yang dapat mempengaruhi financial 
performance serta dapat memperluas sampel yang akan diteliti, tidak hanya terhadap pada 
perbankan melainkan dapat meneliti pada perusahaan lainnya. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tulung dan Ramdani (2016), Jadah et al (2016), Aluy et al (2017), Kahar (2016), Dewi 
et al (2015), dan Olahan Penulis (2018) 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala Pengukur 

Gender 
Diversity 

(GENDER) 

Gender diversity 
menghitung tingkat 
keragaman gender 
yang ada dalam 
TMT masing-masing 
perusahaan. Dalam 
penelitian ini tingkat 
gender diversity 
didasarkan pada 
persentase jumlah 
wanita dalam dewan 
komisaris dan 
direksi. 

GENDER =  
% TMT berjenis kelamin 

wanita 

Interval  
(Skor 5=40%<x≤60%, 
Skor 4=  30%<x≤40% 

atau 60%<x≤70%,  
Skor 3= 20%<x≤30% 

atau 70%<x≤80%,  
Skor 2= 10%<x≤20% 

atau 80%<x≤90%, 
dan Skor 1= 

0%<x≤10% atau 
90%<x≤100% 

Non 
Performing 
Loan (NPL) 

Rasio antara kredit 
bermasalah 
terhadap total  
kredit. 

NPL = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100% 

Rasio 
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Variabel Definisi Pengukuran Skala Pengukur 

Net Interest 
Margin (NIM) 

Rasio antara 
pendapatan bunga 
bersih terhadap rata-
rata aktiva produktif. 

NIM = 
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 

Rasio 

Biaya 
Operasional 
Pendapatan 
Operasional 

(BOPO) 

Rasio antara biaya 
operasi terhadap 
pendapatan operasi. 

BOPO = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Rasio 

Return On 
Assets 
(ROA) 

Rasio antara laba 
sebelum pajak 
terhadap rata-rata 
Total Aset. 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 
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