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Abstract 

This research is performed on order to test the influence of the variable Biaya Operasi/Pendapatan 
Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Net Open Position 
(PDN) to return on assets (ROA) at commercial banks. on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and 
registered with the LQ45 during the period 2011-2017. This shows that the available data has met 
the requirements using the multiple linear regression equation model. The results of this study 
indicate that the BOPO variable has a significant effect on the ROA variable, while the LDR, PDN, 
and NPL variables do not show the effect on the ROA variable 

Keywords:  Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), 
Non Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA). 
 

1. Pendahuluan 

Bank merupakan lembaga keuangan penting yang mempengaruhi perekonomian dunia baik secara 
makro dan secara mikro. Ini disebabkan karena perbankan adalah lembaga yang memiliki fungsi 
utama sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang 
memerlukan dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas 
pembayaran (Purnamasari & Ariyanto, 2016, p. 15). Di sisi lain bank merupakan pihak terpenting 
bank juga mempunyai risiko yang besar yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau 
perekonomian suatu Negara, seperti yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. 
 
Sedangkan menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 (2) dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan cara 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Kerangka yang mendasari perbankan yang terdapat pada Indonesia sehingga menciptakan sistem 
perbankan yang sehat, kuat, dan efisien dalam rangka membantu meningkatkan taraf hidup 
masyarakat maka 9 Januari 2004 Bank Indonesia meluncurkan API (selanjutnya disebut Arsitektur 
Perbankan Indonesia) sebagai suatu kerangka yang menyaluruh arah kebijakan pembangunan 
industri perbakan Indonesia, serta memiliki ketahanan menghadapi risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 
2013, p. 10) 
 
Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan dengan risiko-risiko 
yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya 
perkembangan dalam dunia perbankan menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha 
perbankan. Seperti yang dituangkan dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen 
risiko bagi bank umum. 
 
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 
(anticipated), maupun yang tidak dapat diperkirakan (unticipated) yang dapat berdampak negatif 
terhdap pendapatan dan permodalan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2013, p. 15). Untuk dapat 
menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal Bank harus secara tepat 
mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada 
(inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang 
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bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Untuk memperkecil risiko tersebut komite 
basel mengeluarkan basel dengan tujuan agar menciptakan kerangka dasar yang konsisten, yaitu 
basel I dan II yang memperkanalkan prinsip 3 (tiga) pilar dan mengatur tentang risiko kredit, risiko 
pasar, dan risiko operasional. Sedangkan basel III (2010) merupakan penyempurnaan yang 
dilakukan setelah adanya besel II dengan ketentuan baru yang lebih berhati-hati (prudential) (Ikatan 
Bankir Indonesia, 2013, p. 25) 
 
Kondisi perbankan seperti ini mendorong pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan 
penilaian atas kesehatan bank. Salah satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank 
adalah debitur sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan keamanan atas dana yang 
ditempatkan juga semakin besar. Dengan menggunakan rasio keuangan, dan menganalisis laporan 
keungan bank tersebut debitur dapat mengetahui kinerja suatu bank. 
 
Kinerja atau reputasi dari sebuah bank dilihat dari profitabilitas bank yang diukur dengan 
menggunakan Return On Asset (selanjutnya disebut ROA). Faktor penentu profitabilitas dapat dilihat 
dari faktor internalnya yang meliputi kecukupan modal, efisiensi operasional, likuditas dan ukuran 
aset (Anbar, Alper, & Deger, 2011, p. 56). Karena dari faktor internal menggambarkan kondisi bank 
dan kinerja bank selama menjalankan aktifitasnya sebagai lembaga intermediasi. Gambaran 
mengenai kinerja bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan. Kinerja keuangan 
perbankan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel atau indikator. Variabel atau indikator yang 
dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Apabila kinerja sebuah 
bank meningkat, nilai keusahaannya akan semakin tinggi. Sedangkan kinerja suatu bank dapat 
dilihat dan diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga 
simpanan, dan profitabilitas perbankan, sehingga dapat diisimpulkan bahwa profitabilitas 
merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank.  

 
2. Landasan Teori 

 

2.1 Risk Theory (Grand Theory) 
 
Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Sementara 

itu manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk 
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan 
usaha bank (IBI & LSPP, 2013, p. 4). Risiko diyakini tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir 
melalui manajemen risiko yang efektif. Risiko didefinisikan sebagai “the chance of something 
happening that will have an impact upon objectives (AS/NZS 4360).” Bahwa risiko selalu melekat 
pada setiap kegiatan perusahaan, besar kecilnya risiko yang terjadi akan mempengaruhi 
pencapaian tujuan organisasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 3). Sehingga dengan penerapan 
manajemen risiko pada perbankan dapat meningkatkan nilai tambah (value added) kepada para 
pemegang saham (shareholder) karena dapat memberikan informasi mengenai potensi kerugian 
yang dapat memberikan solusi dengan cara menyediakan modal yang cukup. Penerapan 
manajemen risiko tidak hanya diwajibkan bagi bank umum dengan prinsip konvensional, tetapi juga 
bank umum dengan prinsip syariah (dengan cakupan risiko tertentu) yang tercantum dalam 
peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003 tahun 2008. Terkait manajemen risiko bagi bank 
umum, BI telah mengeluarkan peraturan baru yaitu PBI Nomor : 11/25/PBI/2009. Peraturan tersebut 
adalah pengganti PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.  
 
2.1.1 Risiko Operasional  

Menurut PBI No: 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Risiko 
Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional bank. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang terjadi sebagai 
akibat dari failed internal process, people, dan system atau external events. Penyebab terjadinya 
risiko tersebut tentu saja dapat berdampak negative bagi perbakan hal itu terjadi karena kegagalan 
dalam melaksanakan dan menerapkan prosedur dalam kegiatan operasional bank (Ikatan Bankir 
Indonesia, 2015, p. 170). 
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Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan 
Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa Pencapaian tingkat 
efisiensi bank antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(selanjutnya disebut BOPO). Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional. 
 
2.1.2 Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 
sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan 
tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2013, p. 78). 
Risiko likuiditas merupakan masalah yang sangat penting bagi bank untuk menjaga kontinuitas 
usahanya.  
 
Ketidakmampuan memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan 
mempengaruhi kredibilitas bank karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai 
lembaga yang sumber dana terbesarnya berasal dari masyarakat, bank tidak akan mampu bertahan 
beroperasi tanpa adanya kepercayaan tersebut (Hull, 2015, p. 499). 
 
Rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur risiko likuiditas adalah, Loan to Deposit Ratio (LDR). 
Merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang harus 
dipenuhi. Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat, dengan asumsi bank 
tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 142), 
dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dengan demikian besar 
kecilnya rasio LDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.  
 
2.1.3 Risiko Kredit 
 
Risiko kredit disebut juga risiko gagal tagih (default risk) yaitu risiko yang dihadapi karena 
ketidakmampuan nasabah membayar bunga kredit dan mencicil pokok pinjaman atau risiko yang 
dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman terhadap masyarakat, namun 
nasabah gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015), 
sedangkan faktor dari risiko kerugian akibat kredit disebabkan oleh dua hal yaitu risiko kerugian 
yang diakibatkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan 
risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah 
seperti bencana alam. Risiko ini tentunya merupakan tanggung jawab bank baik risiko yang 
disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. 
 
Menurut IBI (2015) tentang manajemen risiko, risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank 
terhadap besarnya kredit yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar jumlah kredit yang 
disalurkan akan semakin besar risiko kredit. Risiko kredit dalam beberapa penelitian diukur dengan 
variabel Non Performance Loan (selanjutnya disebut NPL). 
 
2.1.4 Risiko Pasar 
 
Risiko pasar merupakan risiko yang diderita bank, sebagaimana antara lain dicerminkan dari posisi 
on dan off  balance sheet bank, akibat terjadinya perubahan market price atas aset bank, 
berdasarkan penjelasan tersebut risiko pasar dikelompokan menjadi dua jenis yaitu, specific market 
risk yang merupakan risiko yang dapat berpengaruh buruk bagi bank akibat adanya perubahan 
harga atas sekuritas. General market merupakan risiko yang dapat berdampak buruk bagi bank 
sebagai akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter dan berpengaruh terhadap harga 
pasar. Selain itu risiko pasar juga mencakup risiko nilai tukar (foreign exchange risk) dan risiko 
komoditas (commodity risk) (Ikatan Bankir Indonesia, 2013, p. 56). Kondisi ekonomi yang membaik, 
dimana tingkat bunga rendah akan memacu pertumbuhan kredit, namun jika tingkat bunga kredit 
tinggi akan menurunkan out standing credit.  
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Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur risiko nilai tukar yang merupakan risiko perubahan 
nilai instrument keuangan. Menurut IBI (2015) tentang manajemen risiko metodologi untuk 
mengukur risiko nilai tukar adalah dengan menghitung Posisi Devisa Netto (net open position atau 
selanjutnya disebut PDN). 
 
Menurut POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank 
Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank 
adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Dalam penelitian ini menggunakan metode standar 
dengan menghitung risiko nilai tukar yang merupakan risiko perubahan nilai instrumen keuangan 
baik yang tercatat pada neraca (on balance sheet) maupun rekening administrative (off balance 
sheet) akibat perubahan atau volatilitas nilai tukar (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 71). 
 
2.2 Kinerja keuangan Perbankan 

 
Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 
melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 
Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha 
yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada statement of financial 
position (laporan posisi keuangan), income statement (laporan laba rugi), dan cash flow statement 
(laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguatan penialain financial 
performance tersebut (Kartikahadi, Sinaga, Syamsul, Siregar, & Wahyuni, 2016, p. 98) 
 
Praytino (2011) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan 
secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan disajikan pada laporan keuangan yang 
disebut laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau 
sebagai dasar bagi ukuran lainnya. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan 
bersih ini adalah penghasilan (income) dan beban (expense). Kinerja keuangan mengindikasikan 
apakah strategi perusahaan, implementasi strategi dan segala kebijakan perusahaan dapat 
mempengaruhi laba perusahaan. Pengukuran kinerja mencerminkan pengukuran hasil atas 
keputusan strategis, operasi dan pembiayaan dalam suatu perusahaan. 
 
Kinerja keuangan lebih dititikberatkan pada variabel-varibel yang terkait langsung dengan laporan 
keuangan. Kinerja perusahaan diuji dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi produktivitas perusahaan, 
atau pengolahan input menjadi output secara efisien. Kedua, dimensi profitabilitas, atau tingkat 
dimana pendapatan perusahaan melebihi biaya yang dikeluarkan. Dimensi ketiga adalah premi 
pasar, atau tingkat dimana nilai pasar perusahaan melebihi nilai bukunya (Hansen, Don, & 
Maryanne, 2013, p. 159). Dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan adalah gambaran yang dapat 
dicapai perusahaan bukan hanya dilihat dalam menghimpun dana tetapi juga bagaimana mengelola 
setiap pendanaan atau keuangan perusahaan. 
 
Analisis rasio keuangan, membantu mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan apakah baik 
atau sebaliknya. Analisis rasio dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis, beberapa di antaranya 
yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas (Maith , 2013, p. 619). Likuiditas menunjukan 
hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuh perusahaan dangan liabilitas yang lancar. 
Suatu entitas dikatakan solvabel apabila memiliki aset dan kekayaan yang cukup untuk menutup 
liabilitasnya, baik jangka panjang ataupun pendek apabila perusahaan dilikuidasi. Profitabilitas 
merupakan rasio yang mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan laba pada tingkat 
penjualan aset, dan ekuitas. 
 
Profitabilitas merupakan suatu indikator yang  umum digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. 
Ukuran  profitabilitas bank menggunakan indikator proxy Retrun On Asset (selanjutnya disebut 
ROA), menurut Horngren (2015) profitabilitas merupakan indikator yang  tepat untuk mengukur 
kinerja suatu bank.  ROA merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan bank dalam 
memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 
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2.3 Hipotesis  

 
Hipotesis adalah dugaan sementara atau kesimpulan sementara atas masalah yang hendak diteliti. 
Perumusan hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada. Hipotesis-hipotesis yang 
dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, sehingga diharapkan 
hipotesis tersebut cukup valid untuk diuji.  
 
Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak 
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal 
yang mempengaruhi operasional bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 45). 
 
Menurut Horngren (2015) profitabilitas diukur dengan jumlah keuntungan. Keuntungan perusahaan 
dapat ditingkatkan dengan menekan biaya-biaya. Selanjutnya, risiko operasional merupakan jenis 
risiko yang dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik bila bank dapat memperbaiki efisiensi 
bisnisnya. Salah satu yang mempengaruhi profitabilitas adalah besaran biaya operasional dan non 
operasional. Maka, 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. Karena dengan tingginya BOPO maka 
dapat dikatakan bahwa jumlah biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan 
pendapatannya. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
dalam melakukan kegiatan operasinya.  
 
H1 = Risiko operasional (BOPO)  berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank 
umum konvensional  di Bursa Efek Indonesia  
 
Likuiditas merupakan besaran dana lancar yang disediakan oleh bank untuk memenuhi penarikan 
dana tunai oleh nasabah, baik penarikan dana tabungan maupun penarikan dana untuk pencairan 
kredit yang telah disetujui (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 148) Sehingga semakin tinggi rasio 
likuiditas maka semakin baik suatu perusahaan atau bank terkait, karena semakin tinggi rasio ini 
berarti jumlah kredit yang diberikan meningkat sehingga menyebabkan pendapatan bunga dan laba 
yang diterima meningkat, akhirnya ROA pun ikut meningkat (Horngren, Srikant, & Madhav, 2015, p. 
149). Selanjutnya Horngren mengungkapkan bahwa LDR yang rendah akan mengakibatkan bank 
dalam keadaan likuid sehingga menyebabkan profitabilitas (ROA) rendah, dikarenakan semakin 
tinggi nilai LDR maka profitabilitas bank akan ikut meningkat karena pendapatan bunga dari total 
kredit yang diberikan menjadi pendapatan bank. 
 
H2 = Risiko likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum 
konvensional di Bursa Efek Indonesia 
 
Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk 
pinjaman kepada nasabah. Karena berbagai hal, nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya 
seperti pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sehingga bank mengalami kerugian karena tetap 
mengeluarkan beban bunga untuk simpanan nasabah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 75). 
Parameter yang digunakan dalam menghitung risiko kredit adalah NPL yang menghitung jumlah 
kredit bermasalah dengan total kredit yang berikan. Semakin kecilnya nilai NPL maka semakin 
tingginya ROA dikarenakan jumlah kredit bermasalah yang lebih kecil dibandingkan total kredit yang 
diberikan. 
 
H3 = Risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum 
konvensional di Bursa Efek Indonesia  
 
Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio 
yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank  (Veithzal, 2013, p. 47). Risiko pasar bergantung 
pada ketidakstabilan parameter pasar, terutama perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta 
asing yang akan mempengaruhi nilai pasar dari portofolio (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, p. 64). 
Risiko pasar terdiri dari atas beberapa macam risiko yang kita kenal dengan risiko tingkat suku 
bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas. Dalam hal ini risiko pasar 
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dihitung dari sisi nilai tukar mata uang rupiah dengan parameter pengukuran PDN, secara teori 
apabila PDN mengalami penurunan yang disebabkan penurunan aktiva valas yang lebih kecil 
dibandingkan dengan pasiva valas maka penurunan pada nilai tukar menyebabkan ROA mengalami 
peningkatan, dan begitupula sebaliknya. 
 
H4 = Risiko pasar (PDN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum 
konvensional di Bursa Efek Indonesia 
 
3. Metodologi Penelitian 
 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan dalam industri 
perbankan yang terdaftar pada LQ45 sebagai populasi dan sampelnya dan yang diperoleh dari 
publikasi yang diterbitkan oleh Bursa BEI melalui www.idx.co.id. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini difokuskan pada bank umum konvensional yang 
terdapat pada BEI dan terdaftar pada LQ45, sebanyak 5 (lima) bank umum konvensional. 
 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode metode purposive sampling 
dengan kriteria sebagai berikut : 
 

- Perusahaan termasuk dalam sektor perbankan selama 7 (tujuh) tahun pada periode 2011-
2017. 

- Perusahaan mempublikasikan laporannya setiap tahun. 
- Perusahaan memiliki semua sumber data yang lengkap terkait dengan variabel yang 

digunakan. 
- Laporan keuangan menggunakan rupiah. 
- Perusahaan terdaftar pada LQ45 selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut 

 
Menurut klasifikasi pengumpulan, jenis data pada penelitian ini adalah data time series dan data 
cross section, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa tahapan waktu (kronologis) dan data yang 
dikumpulkan dari perusahaan perbankan yang listed di BEI dan terdaftar pada LQ45. Penggabungan 
kedua data tersebut dikenal dengan sebutan nama yang lebih popular panel data atau pooling data. 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu sampel ditentukan dengan 
kriteria-kriteria tertentu. 
 
Teknik analisis data yang akan digunakan adalah menggunakan statistik deskriptif, serta hipotesis 
akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, yang didahulukan dengan uji asumsi 
klasik. Analisis data akan menggunakan software EVIEWS 9. 
Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression analysis), karena terdiri 
dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Maka persamaan regresi model 
dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
 
𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝑫𝑹𝒊𝒕 +  𝜷𝟑𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑷𝑫𝑵𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
 

Keterangan : 
 

  ROA  = Return On Asset 

  BOPO   = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
  LDR  = Loan to Deposit Ratio 
  NPL  = Net Performing Loan 

  PDN  = Posisi Devisa Netto 
  i  = Perbankan  
  t  = Periode Waktu 
  β0  = Konstanta 
  β1 – β5  = Koefisien Regresi 
  𝜀it  = Error Terms 
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4. Analisis dan Pembahasan 

 
Berdasarkan pengolahan data, makadiperoleh hasil dari proses pengolahan data dari 5 (lima) 
variabel dependen maupun independen dalam penelitian ini dengan menggunakan Eviews 9 

dengan jumlah total sebanyak 35 observasi 
 
4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 
Variabel ROA yang merupakan variabel dependen yang merupakan perhitungan dari kinerja 
keuangan yang dihitung dengan ROA. Data variabel ROA terendah (minimum) yang dilihat dalam 
laporan keuangan tahunan seluruh bank yang terdaftar pada LQ45 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
menunjukkan bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh nilai sebesar 1.14% pada tahun 
2014 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah Bank Central Asia (BCA) dengan nilai ROA sebesar 
4.00% pada tahun 2016. Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistic deskriptif dapat dilihat 
bahwa nilai rata-rata atau mean sebesar 0.026314, median sebesar 0.027000, maksimum sebesar 
0.040000, minimum 0.011400 dan dengan standar deviasi sebesar 0.009525. 
 
Variabel BOPO yang merupakan variabel independen yang merupakan perhitungan dari risiko 
operasional. Data variabel BOPO terendah (minimum) yang dilihat dalam laporan keuangan tahunan 
seluruh bank yang terdaftar pada LQ45 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa Bank 
Central Asia (BCA) memperoleh nilai BOPO sebesar 58.60% pada tahun 2017 dan nilai tertinggi 
(maksimum) adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nilai NPL sebesar 88.97% pada tahun 
2014. Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 
atau mean sebesar 0.701334, median sebesar 0.686900, maksimum sebesar 0.889700, minimum 
sebesar 0.586000 dan dengan standar deviasi 0.084353. 
 
Variabel LDR yang merupakan variabel independen yang merupakan perhitungan dari risiko 
likuiditas. Data variabel LDR terendah (minimum) yang dilihat dalam laporan keuangan tahunan 
seluruh bank yang terdaftar pada LQ45 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) memperoleh nilai LDR sebesar 65.79% pada tahun 2011 dan nilai tertinggi 
(maksimum) adalah Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nilai NPL sebesar 108.86% pada tahun 
2014. Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 
atau mean sebesar 0.891180, median sebesar 0.883000, maksimum sebesar 1.088600, minimum 
sebesar 0.657900 dan dengan standar deviasi 0.096396. 
 
Variabel NPL yang merupakan variabel independen yang merupakan perhitungan dari risiko kredit. 
Data variabel NPL terendah (minimum) yang dilihat dalam laporan keuangan tahunan seluruh bank 
yang terdaftar pada LQ45 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa Bank Central Asia 
(BCA) memperoleh nilai NPL sebesar 0.5% pada tahun 2011 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah 
Bank Tabungan Negara (BTN) dengan nilai NPL sebesar 4.09% pada tahun 2012. Sedangkan 
berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata atau mean sebesar 
sebesar 0.021886, median sebesar 0.021700, maksimum sebesar 0.040900, minimum sebesar 
0.004000 dan dengan standar deviasi 0.010116. 
 
Variabel PDN yang merupakan variabel independen yang merupakan perhitungan dari risiko pasar. 
Data variabel PDN terendah (minimum) yang dilihat dalam laporan keuangan tahunan seluruh bank 
yang terdaftar pada LQ45 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan bahwa Bank Central Asia 
(BCA) memperoleh nilai NPL sebesar 0.15% pada tahun 2016 dan nilai tertinggi (maksimum) adalah 
Bank Rakyat Indoensia (BRI) dengan nilai PDN sebesar 6.67% pada tahun 2016. Sedangkan 
berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa nilai rata-rata atau mean sebesar 
0.020841, median sebesar 0.017400, maksimum sebesar 0.066700, minimum sebesar 0.001500 
dan dengan standar deviasi 0.014923. 
 
4.2 Pengujian Asumsi Klasik  
 

Uji normalitas dilakukan untuk meguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu 
atau nilai residual yang terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 
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merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. Pada Penelitian 
ini nilai jarque bera sebesar 0.090505, sementara nilai Chi Square dengan melihat jumlah variabel 
independen sejumlah 4 variabel independen dan dengan signifikansi 0,05 didapat nilai Chi Square 
sebesar 9.49 yang berarti nilai jarque bera lebih kecil dari nilai Chi Square (0.090505 < 9.49). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
 
Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan liniear antar variabel independen. Karena 
melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada 
persamaan regresi sederhana yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 
independent. Dari hasil uji multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini 
tidak terjadi multikolinieritas antara variabel, dikarenakan semua koefisien variasi antar variabel di 
bawah 0.85. 
 
Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata 
yang tidak nol atau mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling 
berhubungan antara satu observasi dengan observasi lain dan muncul nilai residual dari model 
regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
park, dapat dilihat bahwa koefisien masing-masing variabel independen menghasilkan angka di atas 
0.05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada 
model, dan menerima hipotesis null bahwa data bersifat homoskedastis. 
 
Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara residual (variabel 
gangguan/error terms) satu observasi dengan residual observasi lain. Untuk menguji adanya 
autokorelasi, maka hal ini dilakukan dengan melihat tabel DW dengan jumlah total observasi dalam 
penelitian sebanyak 35 (n=35) dan jumlah variabel independen dalam penelitian sebanyak 4 (k=4). 
Maka berdasarkan tabel DW nilai dL= 1.2221 dan du= 1.7259, sedangkan dalam tabel 4.7 di atas nilai 
DW sebesar 1.228650 yang berarti nilai DW terletak antara dL dan du. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti dalam penelitian ini tidak terdapat masalah 
autokorelasi. 
 
4.3 Analisis Hasil Penelitian 
 

Tabel 4.1 
Uji Regresi 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

BOPO -0.076247 0.010847 -7.029205 0.0000 

LDR -5.02E-05 0.006122 -0.008207 0.9935 
NPL -0.063431 0.071772 -0.883776 0.3849 
PDN -0.002221 0.041695 -0.053262 0.9579 
C 0.081268 0.007718 10.53012 0.0000 
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.970164     Mean dependent var 0.026314 
Adjusted R-
squared 

0.960984     S.D. dependent var 0.009525 

S.E. of regression 0.001881     Akaike info criterion -9.496477 
Sum squared 
resid 

9.20E-05     Schwarz criterion -9.096530 

Log likelihood 175.1883     Hannan-Quinn criter. -9.358415 
F-statistic 105.6785     Durbin-Watson stat 1.228650 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
Berdasarkan tabel 4.1 yang merupakan hasil regresi model dalam penelitian, sehingga diperoleh 
persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 
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Nilai Adj R-square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 adalah sebesar 0.960984. Nilai 
dari Adj R-square menunjukkan bahwa sekitar 96% dan dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel 
independen yaitu variabel risiko operasional (BOPO), risiko likuiditas (LDR), risiko pasar (PDN), dan 
risiko kredit (NPL) mampu menjelaskan pengaruh terhadap ROA sebesar 96% dimana sisanya 
sebanyak 4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa model regresi sudah cukup baik menjelaskan variabel dependen karna berada 
pada tingkat di atas 50%. 
 
Berdasarkan tabel 4.1 thitung menunjukkan bahwa variabel independen BOPO mempunyai nilai 
sebesar -7.029205 lebih kecil dari ttabel - 2.04227. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.0000 yaitu 
kurang dari 0.05, yang artinya bahwa variabel independen yaitu risiko operasional atau BOPO 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau ROA, Jadi, Ha diterima dan H0 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA. 
 
Variabel independen LDR mempunyai nilai sebesar -0.008207 lebih besar dari ttabel- 2.04227. 
Dengan nilai signifikansi sebesar 0.9935 yaitu lebih dari 0.05, yang artinya bahwa variabel 
independen yaitu risiko likuiditas atau LDR tidak berpengaruh dan memiliki arah yang negatif 
terhadap kinerja keuangan bank atau ROA. Jadi, H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. 
 
Variabel independen NPL mempunyai nilai sebesar -0.883776 lebih besar dari ttabel - 2.04227. 
Dengan nilai signifikansi sebesar 0.3849 yaitu lebih dari 0.05, yang artinya bahwa variabel 
independen yaitu risiko kredit atau NPL tidak berpengaruh dan memiliki arah yang negatif terhadap 
kinerja keuangan bank atau ROA. Jadi, H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. 
 
Variabel independen PDN mempunyai nilai sebesar -0.053262 lebih besar dari ttabel - 2.04227. 
Dengan nilai signifikansi sebesar 0.9579 yaitu lebih dari 0.05, yang artinya bahwa variabel 
independen yaitu risiko pasar atau PDN tidak berpengaruh dan memiliki arah yang negatif terhadap 
kinerja keuangan bank atau ROA. Jadi, H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa PDN tidak berpengaruh terhadap ROA. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, terlihat bahwa salah satu dari 4 (empat) variabel 
independen yaitu variabel risiko operasional yang di proxy kan dengan BOPO mempunyai hasil 
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Maka BOPO dapat digunakan 
sebagai salah satu parameter penting dalam penelitian ini dan tentunya menjadi perhatian bagi pihak 
bank (khususnya bagi sampel bank).  Nilai yang ditunjukkan BOPO sesuai dengan teori yang 
mendasarinya, bahwa semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan 
aktifitas usahanya. Jika kondisi biaya operasional semakin meningkat tetapi tidak sama-sama 
dengan naiknya pendapatan operasional maka akan mengakibatkan berkurangnya ROA, sehingga 
dapat dikatakan bahwa risiko operasional dapat menjadi parameter pengukuran kinerja keuangan 
dalam suatu bank atau dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan atau “earning” 

yang dihasilkan oleh bank (khususnya bagi sampel bank). 
 
5. Kesimpulan dan Saran 

 
Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
penelitian ini sebgai berikut:  

1. Tingkat efisiensi yang diukur dengan BOPO mempunyai pengaruh signifikan negatif 
terhadap ROA. Hal ini berarti bank mampu mengelola biaya operasionalnya dengan baik 
sehingga tidak memiliki nilai BOPO yang terlalu besar. Dampak baiknya adalah bank dapat 
mengoptimalkan laba yang akan diperoleh karena pengelolaan biaya operasional yang baik. 

2. Risiko Likuiditas yang diukur dengan LDR mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 
ROA. Hal ini berarti bahwa kondisi LDR yang lebih besar dalam satu periode belum pasti 
akan menghasilkan laba yang lebih besar oleh bank. Alasan tidak diperolehnya pengaruh 
yang signifikan dari LDR terhadap ROA adalah bahwasanya LDR merupakan jenis rasio 
likuiditas bank. Bank yang memiliki pembiayaan yang besar menunjukkan penyaluran kredit 
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yang besar. Namun demikian penyaluran kredit yang besar tanpa diimbangi dengan 
pemasukan atau penarikan dana dari masyarakat berupa tabungan atau deposito juga akan 
membahayakan bank. Hal ini berarti bahwa pada umumnya bank akan menjaga LDR agar 
tidak terlalu besar karena pembiayaan yang besar pada bank akan menyebabkan bank 
kekurangan sumber deposit 

3. Resiko pasar yang diukur dengan PDN mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
ROA. Hal ini disebabkan selama periode penelitian PDN bank-bank sampel penelitian 
cenderung menurun. Penurunan PDN disebabkan penurunan Aktiva valas ini lebih kecil 
dibandingkan Penurunan Pasiva valas yang dimiliki oleh bank. 

4. Risiko Kredit yang diukur dengan NPL mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap ROA. 
Hal ini berarti bahwa walaupun nilai NPL naik tidak serta merta nilai ROA juga semakin turun, 
dapat disebabkan bank juga mengalokasikan dana yang dimiliki pada penempatan selain 
kredit, sehingga peningkatan jumlah NPL tidak selalu mempengaruhi keadaan ROA bank. 
Jadi berapapun nilai rasio NPL tidak tidak mempengaruhi besar kecilnya rasio ROA. 
 

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dari hasil analisis 
penelitian (sehingga belum dapat digunakan untuk mendeskripsikan kondisi perbankan secara 
keseluruhan) yang disebabkan oleh: 
 

1. Penelitian ini masih menggunakan satu indikator profitabilitas sebuah entitas/ perusahaan 
(dalam hal ini bank) sebagai pengukuran kinerja keuangan yaitu ROA.  

2. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan data, peneliti memutuskan untuk menggunakan 4 
(empat) bentuk risiko dari total keseluruhan sebanyak 7 (tujuh) bentuk risiko terkait kinerja 
keuangan sebuah entitas/ perusahaan (dalam hal ini bank). Sehingga belum dapat 
menggambarkan efek/ pengaruh risiko secara keseluruhan. 

3. Berdasarkan pertimbangan fokus penelitian, peneliti secara spesifik memilih melakukan 
observasi kepada bank-bank yang terdaftar di BEI dan terdapat di dalam indeks LQ45. 
Sehingga, kesimpulan penelitian mengerucut pada hasil yang mengacu pada obyek 
observasi tersebut dan tidak dapat digeneralisasi sebagai fenomena perbankan secara 
umum. 

4. Penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan yang tidak sejalan dengan hipotesis, namun 
masih diperkuat dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menghasilkan dinamika 
cukup identik. Sehingga, topik penelitian ini masih mempunyai potensi pengembangan dan 
menarik untuk ditinjau secara lebih mendalam (baik dari sisi hipotesis, metodologi penelitian 
maupun penentuan fokus observasinya). 
 

Pihak manajemen bank sebaiknya lebih memperhatikan indikator rasio BOPO yang lebih 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan (ROA). karena jika BOPO semakin 
meningkat berarti biaya operasi semakin besar, sehingga pada akhirnya ROA bank menurun. Bank 
harus memiliki langkah untuk menekan dan meningkatkan efisiensi biaya operasi sehingga akan 
meningkatkan profitabilitas perbankan. Selain itu, dalam aktivitas operasional, bank nampaknya 
harus mempertimbangkan modal kerja yang berasal dari operasional pembiayaan perusahaan yang 
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan. 
 
Penelitian selanjutnya mengenai risiko bank ini sebaiknya dilakukan dengan menambah variabel di 
luar model ini seperti penjabaran lebih lanjut dari profil risiko secara terperinci. Selain itu penelitian 
selanjutnya juga dapat dilakukan memperluas objek penelitian, dan menambahkan variabel 
tambahan yang dapat menggambarkan mengenai ukuran dari risiko-risiko secara lengkap yaitu 
dengan penambahan ukuran mengenai risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko 
kepatuhan bank. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk mengukur kinerja keuangan bukan 
hanya dilihat dari segi profitabilitasnya saja tetapi juga dari segi likuiditas dan solvabilitas. 
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