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MOTTO 

 “Kemauan yang keras akan memberikan semangat dalam berusaha dan 

tidak pernah merasa putus asa terhadap segala rintangan yang dihadapi” 

(Penulis) 

“Hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus besar, hebat, kuat, luas, 

dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Sehingga jika semakin 

besar yang diinginkan, harus semakin sederhana sikapnya. Sederhananya, 

lakukan yang harus anda lakukan, hindari yang harus anda hindari, lalu 

perhatikan apa yang terjadi” 

(Mario Teguh) 

“Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua 

hasrat serta keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan 

pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran 

akan sia-sia jika tidak disertai cinta” 

(Khalil Gibran) 
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ABSTRAK 

WENI GISTIANDARI, 1122100619, 2015, PENGARUH RETURN ON 

ASSETS (ROA), NET INTEREST MARGIN (NIM), BIAYA OPERASIONAL 

TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), RETURN ON 

EQUITY (ROE), SUKU BUNGA DAN NILAI KURS TERHADAP 

LIKUIDITAS BANK BUMN 2011-2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROA, NIM, 

BOPO, ROE, suku bunga, dan nilai kurs terhadap likuiditas bank BUMN 2011-

2013 secara simultan dan parsial.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi Bank Indonesia dari Januari 2011 sampai dengan 

Desember 2013. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini bank 

BUMN. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 19. Sebelum melakukan uji regresi peneliti 

melakukan uji asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA, NIM, BOPO, ROE, 

suku bunga dan nilai kurs secara simultan mempengaruhi likuiditas bank BUMN 

2011-2013. Secara parsial, BOPO dan nilai kurs berpengaruh terhadap likuiditas 

bank BUMN 2011-2013 sedangkan variabel ROA, NIM, ROE, suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap LDR. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,622 menunjukkan 

bahwa likuiditas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel indenpenden penelitian 62,2 

persen, sedangkan sisanya 37,8 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 

penelitian. 

Kata Kunci: return on assets (ROA), net interest margin (NIM), biaya operasional 

terhadap pendapatan operasional (BOPO), return on equity (ROE), 

suku bunga, nilai kurs dan likuiditas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak 

faktor. Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok 

sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat (Kuncoro, 2002). Pada 

tahun 1997, Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang mampu merubah 

perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini berimbas kepada 

perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri terutama pada sektor 

perbankan yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan menurun sehingga perbankan kesulitan dalam menghimpun dana 

dari masyarakat yang menyebabkan masyarakat takut dana yang disimpan di 

bank tidak dapat dikembalikan. 

Kegiatan yang paling utama dari suatu bank adalah melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal 

dari bank itu sendiri, dari deposan/nasabah, pinjaman dari bank lain maupun 

Bank Indonesia, dan dari sumber lainnya. Sedangkan, kegiatan penyaluran 

dana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penyaluran kredit, 

kegiatan investasi, dan dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Kegiatan 

penghimpunan dana bank sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan 

nasabah ini sering disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). DPK yang 
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berhasil dihimpun sebagian besar disalurkan dalam bentuk pinjaman atau 

kredit.  

Sehingga landasan kegiatan usaha bank adalah kepercayaan dari 

nasabah, sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya lebih banyak 

menggunakan dana masyarakat dibanding dengan modal sendiri dari 

pemilik atau pemegang saham, oleh karena itu pengelola bank dalam 

melakukan usahanya dituntut untuk dapat menjaga keseimbangan antara 

pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang 

wajar, serta pemenuhan modal yang memadai, dengan kondisi yang 

demikian maka kinerja keuangan bank dapat dikatakan baik (Sumarta, 

2000). 

Hubungan antara DPK dan kredit ditunjukkan oleh Loan to deposit 

ratio (LDR). LDR menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah 

kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang 

berhasil dihinpun oleh bank (Kasmir, 2007). LDR dapat mejadi indikator 

untuk menilai fungsi intermediasi, tingkat kesehatan bank, dan likuiditas 

suatu bank. Likuiditas merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat 

kesehatan bank. Bank Indonesia memberika penilaian kesehatan terhadap 

bank-bank di Indonesia berdasarkan beberapa aspek likuiditas dan LDR 

merupakan salah satu indikatornya. 

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting dalam 

perbankan. Kebutuhan likuiditas bank secara garis besar bersumber dari dua 

kebutuhan yaitu sebagai berikut ini. 
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1. Untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh para deposan. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari 

nasabah terutama kredit yang telah disetujui. 

Rentabilitas atau profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank 

untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase (Hasibuan, 

2002). Return on assets (ROA) adalah indikator yang akan menunjukkan 

bahwa apabila rasio ini meningkat maka aktiva bank telah digunakan 

dengan optimal untuk memperoleh pendapatan sehingga diperkirakan ROA 

dan kredit memiliki hubungan yang positif. Dalam kegiatan usaha bank 

yang mendorong perekonomian, rasio ROA yang tinggi menunjukkan bank 

telah menyalurkan kredit dan memperoleh pendapatan semakin besar, 

sejalan dengan kredit yang meningkat maka akan meningkatkan LDR itu 

sendiri. 

Untuk mempertahankan suatu tingkat rentabilitas yang layak, bank 

harus memperoleh penghasilan yang dapat menutupi biaya. Dan bank 

tersebut harus berusaha terus mempertahankan tingkat pendapatan tertentu 

dengan memperhitungkan faktor risiko yang dihadapi. Dilihat dari 

penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

antara return on asset (ROA) terhadap LDR yang diteliti oleh Anjum Iqbal 

(2012), Prayudi (2011). Penelitian Anjum Iqbal (2012), Prayudi (2011) 

menghasilkan return on asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap LDR.  

Di satu sisi, LDR yang semakin tinggi pada bank akan memberikan 

risiko yang semakin besar atas gagalnya kredit yang telah disalurkan kepada 
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masyarakat di kemudian hari. Tetapi, di sisi lain dapat meningkatkan 

pendapatan bank karena setiap kredit yang disalurkan akan memberikan 

pendapatan berupa bunga. Selisih antara pendapatan bunga dengan beban 

bunga bank tercermin dalam rasio margin bunga bersih atau net interest 

margin. NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan 

bunga bersih. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh 

pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk 

pinjaman (kredit). Dalam penelitian yang dilakukan Granita (2011) 

menghasilkan bahwa NIM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

LDR pada bank devisa periode 2002-2009. 

Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank 

untuk menyalurkan kredit, sehingga akan mempengaruhi rasio LDR. 

Tingginya rasio BOPO dan kualitas kredit yang cukup sehat, mengakibatkan 

pertumbuhan kredit tidak mampu menekan rasio BOPO. Semakin tinggi 

pertumbuhan kredit, semakin tinggi pula rasio BOPO dan semakin kecil 

rasio BOPO, maka semakin efisien kondisi bank tersebut. Variabel biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) diteliti oleh 

Hermawan (2009) dengan hasil penelitian bahwa BOPO berpengaruh 

terhadap loan to deposit ratio (LDR). 

Return on equity (ROE), merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam hal ini mengukur laba setelah pajak 

berdasarkan modal yang dimilikinya. Nilai ROE yang tinggi menunjukkan 
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kemampuan modal yang efektif dalam menghasilkan laba yang dihitung 

setelah dikurangi pajak. ROE ini merupakan indikator yang amat penting 

bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembagian 

deviden. Dalam penelitian yang dilakukan Hermawan (2009) dan Anjum 

(2012) menemukan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. 

 Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, Jumat 30 Agustus 

2013,  menyatakan, kenaikan BI Rate akan berdampak pada turunnya 

pertumbuhan kredit perbankan. "Sebetulnya, kalau kami naikkan bunga ini, 

nanti akan berdampak langsung pada bank-bank yang tumbuh terlalu tinggi. 

Mungkin mereka sudah paham, bahkan pertumbuhan kredit tidak di atas 20 

persen," ujar Agus di Gedung BI, Jakarta. Menurut Agus, kenaikan BI Rate 

justru akan berdampak positif bagi industri perbankan. Sebab, bank akan 

lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat menyehatkan 

likuiditas perbankan (VIVAnews).  

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas 

Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, berpendapat bahwa level suku bunga 

acuan (BI Rate) saat ini sebesar 7 persen belum cukup menahan pemilik 

rupiah untuk mengkonversi dananya ke dolar Amerika Serikat. 

“Sebenarnya, dengan ekspektasi inflasi yang di atas 9 persen, BI Rate 7 

persen memang belum cukup untuk menahan pemilik rupiah untuk tidak 

mengkonversikannya menjadi dolar AS," kata Tony kepada Tempo, Rabu, 

11 September 2013. Meski begitu, kata Tony, terus menerus menaikkan BI 
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Rate dalam waktu singkat juga bukan keputusan yang bijaksana. "Bisa 

diinterpretasikan BI panik," katanya. Menurut Tony, langkah yang bisa 

dilakukan untuk mengantisipasi membengkaknya kebutuhan dolar adalah 

dengan restrukturisasi utang luar negeri swasta dan pemerintah 

(Tempo.com).  

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan 

nilai mata uang terhadap barang dan jasa (tercermin pada perkembangan 

laju inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk 

meredam gejolak (volatile) nilai tukar/kurs rupiah terhadap mata uang 

negara lain, maka BI menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate. Kenaikan 

BI Rate mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga bank 

kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, 

deposito) karena harus menaikkan suku bunga DPK tersebut, dan ketatnya 

likuiditas mengakibatkan naiknya suku bunga di Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). 

Dalam penelitinya Granita (2011) menghasilkan bahwa variabel suku 

bunga berpengaruh terhadap likuiditas. Dan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dwiyana (2012) menghasilkan bahwa kurs valas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya likuiditas bank umum 

dan likuiditas bank syariah. Nilai tukar yang diteliti Lestari dan Sugiharto 

(2007) menunjukkan hasil bahwa nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap LDR pada bank devisa 

dan bank non devisa. 
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Penulis ingin meneliti seberapa besar pengaruh dari return on asset 

(ROA), net interest margin (NIM), biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), return on equity (ROE), suku bunga dan nilai kurs 

terhadap loan to deposit ratio (LDR) yang menjadi tolak ukur likuiditas 

suatu bank umum. Sangat penting bagi para nasabah maupun investor untuk 

mengetahui kinerja likuiditas suatu bank karena bank dilihat sehat atau tidak 

nya bisa dilihat dari tingkat kemampuan likuiditasnya atau memberikan 

kreditnya dan seberapa tingkat kepercayaan nasabah dalam berinvestasi 

pada suatu bank sehingga para nasabah maupun investor dapat mengambil 

keputusan baik dalam berinvestasi. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, 

perbedaan dengan penelitian sekarang adalah dengan melakukan penelitian 

di bank BUMN, dengan alasan agar memperoleh jumlah sampel yang lebih 

representatif sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul :  

“PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), NET INTEREST 

MARGIN (NIM), BIAYA OPERASIONAL TERHADAP 

PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), RETURN ON EQUITY 

(ROE), SUKU BUNGA DAN NILAI KURS TERHADAP LIKUIDITAS 

BANK BUMN 2011-2013”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, ada perbedaan 

hasil data dengan hasil penelitian terdahulu mengenai variabel ROA, NIM, 
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BOPO, ROE, suku bunga, nilai kurs terhadap likuiditas, sehingga dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah variabel ROA, NIM, BOPO, ROE, suku bunga dan nilai kurs 

secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 2011-

2013? 

2. Apakah variabel ROA berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 

2011-2013? 

3. Apakah variabel NIM berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 

2011-2013? 

4. Apakah variabel BOPO berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 

2011-2013? 

5. Apakah variabel ROE berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 

2011-2013? 

6. Apakah variabel suku bunga berpengaruh terhadap likuiditas bank 

BUMN 2011-2013?  

7. Apakah variabel nilai kurs berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN 

2011-2013? 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Penelitian ini menggunakan data berupa laporan bulanan yang 

diperoleh dari statistik Bank Indonesia difokuskan pada bank BUMN 

2011-2013 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan pembatasan 

masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut ini. 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel ROA, ROE, NIM, BOPO, suku 

bunga dan nilai kurs secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas 

bank BUMN 2011-2013. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel ROA terhadap likuiditas bank 

BUMN 2011-2013. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel NIM terhadap likuiditas bank 

BUMN 2011-2013. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel BOPO terhadap likuiditas bank 

BUMN 2011-2013. 

5. Untuk menganalisis pengaruh variabel ROE terhadap likuiditas bank 

BUMN 2011-2013. 

6. Untuk menganalisis pengaruh variabel suku bunga terhadap likuiditas 

bank BUMN 2011-2013. 

7. Untuk menganalisis pengaruh variabel nilai kurs terhadap likuiditas 

bank BUMN 2011-2013. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. 
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1. Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan keilmuan akademik yang telah di dapatkan dalam 

perkuliahan kedalam penelitian dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai ekonomi yang terjadi khususnya perbankan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap likuiditas bank BUMN sehingga dapat 

memberikan wawasan atau pengetahuan yang lebih mendalam dan 

berguna untuk pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi likuiditas. 

3. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan 

kebijakan khususnya dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana 

sehingga bank dapat mengambil keputusan yang efektif dalam 

meningkatkan likuiditas bank. 

4. Bagi Investor  

Dapat memberikan gambaran mengenai likuiditas bank untuk tingkat 

kepercayaan menanamkan modal atau membuat akun di bank sehingga 

investor lebih mendapatkan keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 

5. Bagi Pembaca 

Penelitian ini akan dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan 

maupun perbandingan untuk membuat penelitian selanjutnya dalam 
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topik yang berkaitan sehingga penelitian selanjutnya bisa lebih baik 

lagi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian mengenai pengaruh Return on Assets (ROA), Net 

Interest Margin (NIM), Biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), Return on Equity (ROE), Suku Bunga, Nilai Kurs 

terhadap Likuiditas Bank BUMN 2011-2013 ini menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. ROA, NIM, BOPO, ROE, Suku Bunga, Nilai Kurs secara simultan 

berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BUMN 2011-2013. 

2. Secara parsial, dapat dinyatakan bahwa: 

a. ROA tidak berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Bank BUMN 

2011-2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya 

sebesar 0,445 yang lebih besar dari 0,05.  

b. NIM tidak berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BUMN 2011-

2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar 

0,737 yang lebih besar dari 0,05.  

c. BOPO berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BUMN 2011-

2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar 

0,029 yang lebih kecil dari 0,05.  

d. ROE tidak berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BUMN 2011-

2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya sebesar 

0,975 yang lebih besar dari 0,05.  
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e. Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Likuiditas Bank 

BUMN 2011-2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai 

signifikansinya sebesar 0,291 yang lebih besar dari 0,05. 

f.  Nilai Kurs berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Bank BUMN 

2011-2013. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya 

sebesar 0,029 yang lebih kecil dari 0,05.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yang dimungkinkan 

menimbulkan gangguan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

dilakukan selama 36 bulan dari Januari 2011 sampai dengan 

Desember 2013. 

2. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada Bank BUMN. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis regresi linear 

berganda 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka masih perlu 

penyempurnaan terhadap penelitian ini. Adapun saran yang dapat 

diberikan peneliti adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang 

berbeda atau lebih beragam untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang berbeda dan menggunakan teknik analisis yang berbeda dari 

penelitian ini serta dengan memperluas sampel yaitu dengan 
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menggunakan seluruh perusahaan bank Umum dan Syariah di 

Indonesia dan dapat memperpanjang periode penelitian. Sehingga 

upaya ini dapat diharapkan dapat memberikan hasil yang 

maksimal.   

2. Bagi bank harus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan 

aktiva dan kewajiban dengan cara mengelola tingkat likuiditasnya 

agar tidak melampai batas yang telah ditetapkan Bank Indonesia 

serta sebaiknya memperhatikan Biaya Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Nilai Kurs sebagai faktor penentu 

likuiditas bank. 

3. Bagi nasabah atau investor sebaikya mempertimbangkan dalam 

memilih bank untuk menyimpan dananya. 
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