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ABSTRAK---BOPO merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan, karena dengan nilai BOPO 
perusahaan dapat mengukur tingkat kemampuannya 

dalam menutupi biaya oeprasional. Pendapatan 
operasional meningkat tentu akan memperkecil nilai 

BOPO, sedangkan pendapatan operasional adalah 
salah satu sumber bagi perusahaan dalam menutupi 

biaya operasional bank, kenaikan dan penurunan 
BOPO dipengaruhi oleh Suku Bunga SBI dan NPL. 
Biaya operasioanl pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI mengalami kenaikan yang tidak 
diikuti oleh pendapatan operasional sehingga 

memicu peningkatan nilaai BOPO, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi rentabilitas bank pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015. Penulis menggunakan data dan laporan 
keuangan dari tahun 2011-2015 yang menggunakan 

model ekonometrik dan cara menganalisisnya 
dengan menggunakan analisis statistik yang 

dinamakan regresi variabel dengan persamaan 
kuadrat terkecil. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel bebas 
Suku Bunga (X1) dan NPL (X2) hanya berpengaruh 

41% terhadap variabel terikat BOPO (Y) sedangkan 
59% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam estimasi model atau disebabkan 
oleh disturbance error term. Hal ini ditunjukan oleh 

kondisi nilai Suku Bunga dan NPL dari tahun 2011 
sampai dengan tahun 2015 ikut meningkatkan nilai 

BOPO. BOPO yang mengalami peningkatan 
disebabkan oleh adanya peningkatan beban bunga 

yang tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan 
bunga serta adanya gejolak ekonomi pada masa ini, 

peningkatan beban bunga dipengaruhi oleh Suku 
Bunga sedangkan penurunan pendapatan bunga 

dipengaruhi oleh NPL. 
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I. PENDAHULUAN  

Pada umumnya tujuan akhir yang ingin dicapai 
suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau 
keuntungan yang maksimal begitupun dengan bank. 
Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan 
yang bergerak di bidang keuangan. Perbankan 
merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka 
pembangunan ekonomi, peran strategis tersebut 
terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai 
penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara 
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan 
nasional.  

Peran bank sangat besar dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor 

usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, 
perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat 
membutuhkan bank sebagai mitra dalam 
mengembangkan usahanya (Ismail: 2010, hal. 12). 
Sesuai dengan UU RI No. 10 tahun 1998 tentang 
perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.  
Peran bank terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

negara sangat besar dengan begitu bank harus mampu 
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat, maka manajemen bank harus 

memperhatikan kinerja atau efesiensi usahanya dan 
tingkat profitabilitas yang dicapai oleh bank. Salah satu 
penilaian yang digunakan untuk mengukur atau 

menganalisis tingkat 
efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 
perbankan adalah dengan melihat pada tingkat 
rentabilitasnya (Farah : 2007, hal. 61).  

Rentabilitas perbankan menggambarkan 
sejauh mana keberhasilan bank itu menggunakan dana 
yang diinvestasikannya (Hermawan: 2009, hal. 2 ). 
Untuk mempertahankan suatu tingkat rentabilitas yang 
layak bank harus memperoleh penghasilan yang dapat 
menutupi biaya dan bank tersebut harus terus 
mempertahankan tingkat pendapatan tertentu dengan 
memperhitungkan faktor resiko yang dihadapiSalah 
satu indikator untuk pencapaian rentabilitas atau 
efesiensi dalam menghasilkan laba yang ditentukan oleh 
Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap bank 
umum salah satunya adalah BOPO yaitu rasio biaya 
operasional terhadap pendapatn operasional.  

Biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional saling berkaitan dimana jika pendapatan 
lebih bear dari biaya operasional maka perusahaan 
akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Bank 
harus memperhatikan biaya dimiliki untuk menjalankan 
kegiatan operasionalnya, karena biaya yang melebihi 
pendapatan akan menghasilkan suatu masalah. Berikut 
adalah perhitungan biaya operasional pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Busra Efek Indonesia. 
 

 
II. METODE PENELETIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, 
yang bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis 
hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk 
menjawab rumusan masalah (Kuncoro: 2013, hal. 12 ). 

Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana 
penelitian menggunakan data cross section, data yang 
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akan diteliti lebih dari satu data dan time series, waktu 
yang dihimpun pada tahun yang berbeda (t-1) secara 
bersama. Data yang akan diteliti adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI dan waktu yang 
dihimpun adalah pada tahun 2011 hingga 2015 yang 
dipublikasikan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia). Adapun 
variabel-variabel yang akan diamati adalah variabel-
variabel yang terdapat pada laporan keuangan yang 
mempengaruhi biaya operasional perusahaan. 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional 
(BOPO)  

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai 
pengaruh antara Suku Bunga terhadap Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
menunjukkan bahwa peningkatan Suku Bunga juga akan 
meningkatkan nilai BOPO. Kenaikan Suku Bunga SBI 
akan mempengaruhi tingkat Suku Bunga simpanan 
maupun kredit, pada tahun 2014 kenaikan Suku Bunga 
SBI dikarenakan gejolak ekonomi yang mengalami 

inflasi berpengaruh terhadap nilai BOPO perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal 
ini ditandai dengan kenaikan beban bunga simpanan 
untuk menarik nasabah agar menabung yang tidak 
diikuti kenaikan pendapatan bunga kredit karena 
peningkatan kredit macet pada tahun ini dan hal ini 
berimbas pada peningkatan nilai biaya operasional dan 
meningkatkan nilai BOPO itu sendiri.  

Hasil perhitungan menggunaka Eviews 8 
menunjukkan hasil bahwa nilai thitung 1,465 (thitung 1,465 
< ttabel 1,663). Dengan demikian Ho diterima. Artinya 
ada pengaruh positif dan tidak 
signifikan antara Suku Bunga terhadap Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Menurut Kasmir (2013, hal. 117) semakin 
besar bunga yang dibebankan terhadap bunga 
simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya dan 
demikian juga sebaliknya. Hasil penelitian ini berbeda 
dengan penelitian sebelumnya oleh Luviani Amelia 
Nainggolan (2008) yang menyimpulkan bahwa Suku 
Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap Biaya 
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). 

 
2. Pengaruh  Non  Performing  Loan  (NPL)  

terhadap  Biaya  Operasional  terhadap  
Pendapatan Operasional (BOPO)  

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh 

antara Non performing Loan terhadap Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai NPL akan 
meningkatkan nilai BOPO. Pada tahun 2014 nilai kredit 

macet sangat tinggi dan ini disebabkan pada tahun ini 
gejolak ekonomi sedang tidak membaik dimana 
kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik memicu 

naiknya harga harga lain dan menyebabkan terjadinya 
inflasi yang cukup besar tahun ini. Selain peningkatan 

harga di 2014 sedang diadakan pemilu yang membuat 

jumlah uang beredar betambah karena kebutuhan 
kampanye dan juga pihak asing enggan menanamkan 
modal ke indonesia karena takut kebijakan pemerintah 

akan berubah yang berimbas pada penurunan kurs 
rupiah. Kejadian inflasi ini membuat BI mengambil 
kebijakan 
menaikkan Suku Bunga SBI dan Bank menaikkan Suku 
Bunga Pinjaman agar menarik nasabah menabung 
sebagai modal membeli SBI dan mengurangi jumlah 
uang beredar. Namun peningkatan bunga pinjaman 
yang diikuti peningkatan bunga kredit teryata ber efek 
negatif dimana nasabah tidak mampu membayar 
kreditnya dikarenakn peningkatan bunga dan gejolak 
ekonomi yang dirasakan juga pada tahun ini sehingga 
peningkatan nilai NPL tahun 2014 sangat tinggi dan 
membuat pendapatan bank menurun dan tidak mampu 
menutupi beban dari bunga simpanan sehingga 
meningkatkan nilai BOPO bank itu sendiri.  

Hasil perhitungan menggunakan Eviews 8 
menunjukkan bahwa nilai thitung 7,472 (thitung 7,742 > ttabel 
1,663) dengan demikian H0 ditolak. Artinya ada 
pengaruh positif dan signifikan  
antara Non Performing Loan (NPL) terhadap Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Menurut Dendawijaya (2005, hal 82) semakin 
tinggi nilai NPL akan mengakibatkan hilangnya 
kesempatan untuk memperaoleh pendapatan dari 
kredit yang diberikan, sehingga dapat mengurangi 
pertumbuhan laba. Sedangkan menurut Herman 
Darmawi (2011, hal 16) ketidak lancaran pembayaran 
pokok pinjaman dan bunga secara langsung dapat 
menurunkan kinerja bank. Hasil peneitian ini juga 
sejalan dengan penelitian oleh Luviani Amelia 
Nainggolan (2008) menyimpulkan bahwa Non 
Performing Loan (NPL) berpengaruh secara signifikan 
terhadap Biaya Operasional dan Pendapatan 
Operasional (BOPO). 

 
3. Pengaruh Suku Bunga dan Non Performing 

Loan secara bersama-sama mempengaruhi 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO).  
Berdasarkan penelitian diatas pengaruh Suku 

Bunga dan Non Performing Loan secara bersama-sama 
terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) bahwa peningkatan nilai Suku 

Bunga dan NPL akan meningkatkan nilai BOPO. 
Peningkatan Suku Bunga SBI berpengaruh pada Suku 
Bunga simpanan dan Suku Bunga kredit dimana 
semakin besarnya suku bunga simpanan berarti 
semakin besar beban yang dibayar bank dan semakin 
besarnya nilai suku bunga kredit maka semakin besar 
pula laba yang diterima oleh bank. Namun peningkatan 
suku bunga kredit dapat memicu peningkatan nilai NPL 

juga yang akan memperkecil nilai pendapatan bank dan 
terjadinya peningkatan nilai BOPO dikarenakan 
pendapatan tidak mampu menutupi beban yang 
dibayarkan bank. Selain faktor tersebut gejolak 
ekonomi sangat berpengaruh pada industri perbankan, 
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ekonomi yang tidak stabil atau terjadinya inflasi akan 
membuat BI menaikkan Suku Bunga SBI agar 
menurunya jumlah uang yang beredar yang akan 

membuat suku bunga simpanan dan kredit ikut 
meningkat yang nantinya menyebabkan kredit macet 
karena kurangnya kemampuan nasabah dalam melunasi 
kreditnya akibat faktor ekonomi global dan suku bunga 
kredit.  

Hasil perhitungan menunjukan nilai 
probabilitas Fhitung adalah sebesar 29,234 (Fhitung 29,234 
> Ftabel 2,72) dengan demikian Ho ditolak. Artinya ada 
terdapat pengaruh positif yang signifikan secara 
bersama-sama dari seluruh variabel bebas (Suku Bunga 
dan NPL) terhadap variabel terikat (BOPO) dengan 
tingkat kepercayaan 95%.  

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Luviani 
Amelia Nainggolan (2008) menyimpulkan bahwa 
Tingkat Suku Bunga dan Non Performing Loan (NPL) 
berpengaruh secara signifikan terhadap Biaya 
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). 

 
IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil regresi/estimasi model Suku 
Bunga dan Non Performing Loan (NPL) sebesar 

41% sedangkan sisanya 59% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam 
model estimasi atau berada dalam disturbance 

error term. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa nilai BOPO belum baik dan hal ini 
ditunjukkan oleh rata-rata nilai BOPO tahun 

2014 hingga 2015 bernilai 88,94% dan 87,78% 
yang masih diatas rata-rata perusahaan yaitu 
85,23%. 

2. Secara bersama-sama Suku Bunga dan Non 
Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO). Hal ini ditandai dari peningkatan nilai 
Suku Bunga dan NPL pada tahun 2014 berdampak 
pada meningkatnya nilai BOPO pada tahun 2014 
dimana peningkatan NPL berpengaruh terhadap 
pendapatan operasional perusahaan, semakin 
tingginya nilai NPL akan membuat nilai pendapatan 
merendah dan berbanding terbalik dengan 
peningkatan biaya yang disebabkan kenaikan Suku 
Bunga.  

3. Biaya meningkat dikarenakan kenaikan beban 
bunga simpanan yang tidak diikuti kenaikan 
pendapatan bunga kredit dan juga meningkatnya 
nilai penyisihan atas cadangan kerugian. Dimana 
nilai biaya terus meningkat tidak diikuti 
peningkatan nilai pendapatan. Nilai pendapatan 
menurun dikarenakan banyaknya terjadi kredti 
macet atau NPL yang terjadi karena peningkatan 
suku bunga dan faktor ekonomi yang mengalami 
inflasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperusahaan 
perbankan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, 
maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :  

1. sebenarnya perusahaan tidak harus menaikkan 
suku bunga pinjaman begitu besar untuk menarik 
nasabah. Faktor lain yang diperhatikan nasabah 
dalam menyimpan dana nya adalah pelayanan dan 
kualitas bank. Dengan peningkatan pelayanan dan 
kualitas bank dapat menarik nasabah untuk dapat 
menabung dengan bunga simpana yang tidak 
terlalu tinggi yang nantinya akan menyebabkan 
peningkatan biaya.  

2. Untuk meminimalkan nilai biaya dari bunga 
simpanan maka bank harus menaikkan bunga 
kredit namun peningkatan bunga kredit harus 
memperhatikan nasabah, apakah nasabah akan 
mampu membayar kreditnya atau hanya akan 

menjadi kredit macet. Untuk menekan nilai Non 
performing loan (NPL) agar sesuai ketentuan Bank 
indonesia (BI) hendaknya perusahaan berhati-hati 
dalam meberikan kredit kepada nasabah. 
Perusahaan harus mengetahui tingkat kemampuan 
calon nasabah tersebut dalam pengembalian 
kreditnya serta ekonomi global dan peningkatan 
bunga kredit tidak terlalu mempengaruhi 

pendapatan nasabah agar dikemudian hari tidak 
terjadi kredit macet / Non performing Loan (NPL) 
karena tingginya nilai NPL akan membuat 
pendapatan perusahaan menurun tidak sebanding 
dengan kenaikan biaya.  

3. Solusi agar nilai BOPO menurun perusahaan harus 
meningkatkan pendapatan dengan cara pemberian 
kredit pada nasabah yang teruji sehingga bunga 
pengembpalian atas kredit dapat menekan biaya 
yang dikeluarkan atas bunga simpanan.  

4. Keterbatasan penelitian ini dimana hanya 
menggunakan variabel suku bunga dan NPL pada 
penelitian ini sehingga belum dapat menjelaskan 
lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi BOPO. Kepada peneliti selanjutnya 
harus menambah objek atau tempat penelitian 
agar dapat membandingkan penyebab peningkatan 
dan penurunan nilai Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO). 
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