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KEMAMPUAN RASIO LIKUIDITAS DAN KUALITAS 
AKTIVA TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA 

BANK PEMERINTAH DI INDONESIA 
 

Oleh : 
Eka Retno Tri Setiyaningsih  

 
ABSTRAKSI 

 
 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui Cash Ratio , Loan To 
deposit Ratio, Aktiva Produktif Bermasalah dan Non Performing Loan 
berpengaruh terhadap Return On Asset Pada Bank Pemerintah di Indonesia  dan 
untuk mengetahui faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap Return On 
Asset pada Bank Pemerintah Di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurun waktu empat 
tahun (2007-2010), dimana data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia. Untuk 
analisis data menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan SPSS 
(Statistik Program for Social Science) versi 13.0. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis yang digunakan 
adalah Uji t dan Uji F statistik 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel 
bebas, yaitu Cash Ratio (X1), Loan To Deposit Ratio (X2), Aktiva Produktif 
Bermasalah (X3) dan Non Performing Loan (X4) berpengaruh signifikan terhadap 
variabel terikatnya Return On Asset Pada Bank Pemerintah di Indonesia (Y) 
diperoleh hasil Fhitung sebesar = 4,528 > Ftabel = 3,48.  

Sedangkan pengujian secara parsial Cash  Ratio (X1) berpengaruh 
terhadap Return On Asset (Y) Pada Bank Pemerintah Di Indonesia   t hitung = 2,252 
> t tabel = 2,228 , Loan To Deposit Ratio (X2) tidak berpengaruh terhadap Return 
On asset (Y) Pada Bank  Pemerintah di Indonesia t hitung = 0,184 < t tabel = 2,228, 
variabel Aktiva Produktif Bermasalah (X3) tidak berpengaruh terhadap Return On 
Asset  (Y) Pada Bank pemerintah Di Indonesia  t hitung = -1,477 < t tabel = 2,228  dan  
Non Performing Loan (X4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Return On Asset (Y) Pada Bank Pemerintah Di Indonesia t hitung = 1,386 < t tabel = 
2,228. 

Berdasarkan Keempat variabel bebas X1, X2, X3, X4 maka variabel yang 
paling dominan untuk mempengaruhi variabel Y adalah variabel X1 dengan nilai 
r2 sebesar 0,602 atau 6,02 % . 

 
Kata Kunci : Return On Asset  (Y) ,Cash Ratio (X1), Loan to deposit ratio(X2), 
Aktiva Produktif Bermasalah (X3), Non Performing Loan (X4) . 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis 

multidimensi membawa dampak kehancuran usaha perbankan di Indonesia. Hal 

ini meninggalkan kredit macet yang cukup besar , yang sampai saat ini belum 

terselesaikan oleh BPPN maupun oleh Bank Pemberi Kredit, membawa dampak 

terhadap kerugian Negara  dan rakyat yang cukup besar . Jasa perkreditan sebagai 

produk usaha perbankan merupakan salah satu penyumbang pendapatan  terbesar 

bank dibanding beberapa produk jasa perbankan lainnya (Wilopo,2000:44-64). 

 Bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Lembaga 

keuangan itu sendiri adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk 

asset keuangan ( financial asset) atau tagihan (claim). Jadi bank diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa bank lainnya”. (Kasmir, 2004 : 8) 

Industri perbankan saat ini mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi 

volume usaha, pengumpulan dana dari masyarakat dan dalam pemberiaan kredit. 

Oleh sebab itu perbankan saat ini berada dalam persaingan ketat yang bertujuan 

untuk keunggulan sumber daya masing masing Bank itu. Dengan keunggulan 
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sumber daya tersebut. maka Bank akan mampu bersaing di bidang lending 

maupun funding serta dalam strategi penentuan tingkat bunga. 

Kondisi ekonomi membawa dampak pada menurunnya jumlah bank yang 

beroperasi, bahkan banyak yang masih beroperasi juga menurun kinerjanya, 

sehingga perlu tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dan menyehatkan bank 

umum. Disamping tindakan atau kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia, 

juga diharapkan adanya kemajuan kinerja bank termasuk didalamnya peningkatan 

perolehan profitabilitas (Wilopo, 2000:44-64). 

Tujuan Bank pada umumnya adalah memperoleh profit (laba) yang tinggi 

dengan cara menempatkan dana yang berhasil dihimpun ke dalam aktiva-aktiva 

yang produktif yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Profit tersebut 

diharapakan dapat mempertahankan kelangsungan hidup dari suatu Bank dan 

dapat mengembangkan usahanya . Untuk mengetahui profitabilitas Bank dapat 

dilihat melalui kinerja keuangan yang berdasarkan rasio-rasio keuangan yang 

dimiliki, diantaranya adalah Return on asset (ROA). Return on asset adalah rasio 

antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset. Rasio ini mengukur tingkat 

kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan yang dicapai oleh suatu bank 

dan akan semakin baik pula posisi Bank dari segi penggunaan asset. 

(Dendawijaya,2005:118). 

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena 

kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat kemudian 

menyalurkannya dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Oleh karenanya 

Bank Indonesia menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Kesehatan bank dapat 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
3 
 

 
 

diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional 

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan 

baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu 

dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang 

berhubungan dengan perbankan. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan 

oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari 

penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana . 

Alasan dipilihnya Return On Assets (ROA) sebagai variabel dependen 

dengan alasan bahwa ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin 

besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. 

Keberhasilan manajemen Bank dalam mendapatkan tingkat ROA 

diharapkan akan dipengaruhi oleh strategi dan kebijakan manajemen Bank yang 

terkait dengan rasio likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi, sensivitas dan 

solvabilitas. 

Likuiditas bank merupakan factor yang sangat penting untuk mengetahui  

kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang 

sudah jatuh tempo. Jika bank tidak bisa menjaga likuiditasnya maka akan 

berdampak pada citra bank itu sendiri sehingga manajemen bank harus mengelola 

lebih detail dan lebih optimal Agar tidak terjadi masalah dalam likuiditas, maka 
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perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga perbankan dalam 

upaya untuk mewujudkan dunia perbankan yang sehat. Maka dari itu, untuk 

mengukur tingkat likuiditas dapt menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

Cash Ratio. 

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan dana milik masyarakat dalam bentuk kredit. Pengaruh LDR dengan 

ROA adalah searah atau positif .LDR naik berarti pendapatan bank dan kredit 

yang diberikan meningkat sehingga laba pun ikut naik. Dengan naiknya laba, 

maka ROA juga mengalami peningkatan. Sedangkan Cash ratio adalah Rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali 

kewajibannya yang harus segera dibayar dalam simpanan nasabah pada saat 

ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. Cash Ratio mempunyai 

pengaruh negatif terhadap ROA karena alat-alat likuid yang dimiliki bank naik 

sehingga menyebabkan pendapatan dan keuangan turun hingga ROA turun juga. 

Kualitas aktiva  produktif adalah adalah kemampuan suatu bank dalam 

pengelolaan aktiva produktif yang merupakan sumber pendapatan bank yang 

digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional bank . Semua 

penanaman dana dalam rupiah dan valas yang dimiliki bank dengan maksud untuk 

memperoleh penghasilan atau bunga. Setiap penanaman Bank dalam aktiva 

produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya, yakni 

apakah Lancar, Kurang Lancar, Diragukan atau macet. Untuk mengukur Kualitas 

aktiva dapat dihitung dengan menggunakn APB dan NPL. 
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APB mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA. Hal ini disebabkan 

apabila APB meningkat. Maka aktiva produktif bermasalah meningkat. 

Peningkatan aktiva produktif bermasalah akan mengakibatkan pendapatan yang 

diperoleh oleh bank menurun, yang berdampak pada penurunan laba ROA. 

Sedangkan NPL digunakan untuk mengukur besarnya kredit bermasalah pada 

bank .Pengaruh NPL terhadap ROA adalah negatif karena apabila NPL naik 

berarti kredit bermasalah yang dimiliki bank mengalami peningkatan. Peningkatan 

kredit bermasalah akan menurunkan pendapatan bank, kemudian laba bank juga 

turun dan pada akhirnya ROA turun.  

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa upaya mencapai tingkat ROA yang 

diharapkan, manajemen perlu diperhatikan faktor faktor yang dapat 

mempengaruhi ROA. Demikian halnya yang seharusnya dilakukan oleh 

manajemen Bank-bank pemerintah.  

Bank pemerintah adalah bank yang seluruhnya atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Bank pemerintah saat ini berjumlah empat 

bank yaitu, PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, PT Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk , PT Bank Rakyat  Indonesia (Persero)Tbk dan PT Bank Tabungan 

Negara (Persero). 

Kinerja Profitabilitas Bank-bank Pemerintah di Indonesia juga selalu 

mengalami fluktuasi. Selama tiga tahun terakhir ROA pada bank pemerintah 

fluktuatif pada setiap triwulannya atau mengalami kenaikan  dan ini ditunjukkan 

dengan rata –rata  2,75 pada tahun 2007 ,2,59 % pada tahun 2008, 2,66% pada 

tahun 2009 dan 3,03% pada tahun 2010. Pada bank pemerintah mengalami 
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kenaikan sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “ Kebijakan Rasio Likuiditas 

dan Kualitas Aktiva terhadap Return On Asset ( ROA) pada bank pemerintah di 

Indonesia”  

1.2 Perumusan masalah  

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan 

disajikan adalah: 

1. Apakah variabel Cash Ratio (CR) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Pemerintah di Indonesia? 

2. Apakah variabel Aktiva Produktif Bermasalah (APB) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Pemerintah di 

Indonesia? 

3. Apakah variabel Non Performing Loan (NPL) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Pemerintah di 

Indonesia? 

4. Apakah Loan Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh  yang signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Pemerintah di Indonesia? 

5 . Diantara Cash ratio, Loan To deposit Ratio, Aktiva produktif Bermasalah dan 

Non Performing Loan, Manakah yang mempunyai kontribusi yang paling besar  

terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Pemerintah di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitan  

Sesuai denagn permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat signifikasi pengaruh  Cash Ratio terhadap ROA pada bank 

pemerintah di Indonesia.  

2. Mengetahui tingkat signifikasi pengaruh Aktiva Produktif Bermasalah  

terhadap ROA pada bank pemerintah di Indonesia. 

3. Mengetahui tingkat signifikasi pengaruh  Non Performing Loan terhadap ROA 

pada bank pemerintah di Indonesia. 

4. Mengetahui  tingkat signifikasi pengaruh  Loan to Deposit Ratio terhadap ROA 

pada bank pemerintah di Indonesia.  

5. Mengetahui Cash Ratio, Loan To deposit Ratio, Aktiva Produktif bermasalah, 

Non Performing Loan yang memberikan kontribusi atau pengaruh yang paling 

besar terhadap ROA pada bank pemerintah di Indonesia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
8 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perbankan 

Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dalam mengmbil keputusan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan profitabilitas bank di masa yang akan datang. 

b. Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya Penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan pengalaman untuk menerapkan teori yang sudah dipelajari 

di perkuliahan ke dalam studi kasus yang spesifik. 

c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapt dijadikan sebagai tambahan koleksi perpustakaan 

UPN dan dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan 

pembanding bagi semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang 

sama untuk bahan penelitian ini  
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