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ABSTRACT:
The bank's financial statements show the financial condition of the bank as a whole. Based on these reports
can be calculated a number of financial ratios commonly used as the basis of assessment of the bank and
bank performance assessment. Because the study was carried out to measure the performance of the bank
through Profitability ratios approach to state-owned banks namely Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI and
Bank BTN. The study was conducted with the aim to determine the financial performance of each bank and to
determine whether or not the difference between the average of the ratios were tested on state-owned banks
as the research object. The sampling method using purposive sampling method. Then the data were
processed using SPSS version 21, the data analysis is done by using One Way ANOVA. The data used is
secondary data drawn from the financial statements of state-owned bank which was published in BEI period
2007-2015 .. test result Levene test NPM 0.183 0.086 ROE ROA 0.23 significant values> 0.05 So it can be
concluded that the variant of NPM, and ROE three state-owned banks are the same. ANOVA test results of
the three banks bumn roa Sig 0.000 <0.05, it can be said that ROA among the three state-owned banks have
significant differences while NPM sig value of 0.196> 0.05, it can be said that the value of NPM three stateowned banks do not have a difference significant.
Keywords: Profitability, One Way ANOVA, Levene test

PENDAHULUAN
Dalam menghadapi masyarakat ekonomi
asean pemerintah dituntut untuk dapat
menumbuhkan daya saing terutama dalam dunia
perbankan, dengan kata lain dunia perbankan
harus memiliki dana yang kuat untuk menjaga
kestabilan ekonomi. Dalam rangka memenuhi
kebutuhan tersebut maka saya mencoba
melakukan penelitian tentang perbandingan
kinerja keuangan khususnya perbankan nasional
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :
1. Apakah terdapat perbedaan varian ROA
antara ketiga Bank BUMN
2. Apakah terdapat perbedaan varian ROE
antara ketiga Bank BUMN
3. Apakah terdapat perbedaan varian NPM
antara ketiga Bank BUMN
4. Apakah ketiga populasi Bank BUMN
Memiliki Rata-rata ROA yang tidak identik
5. Apakah ketiga populasi Bank BUMN
Memiliki Rata-rata ROE yang tidak identik
6. Apakah ketiga populasi Bank BUMN
Memiliki Rata-rata NPM yang tidak identik
Berdasarkan penelitian sebelumnya
Menurut hodijah (2012) menyatakan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara ratarata rasio likuiditas, rentbilitas dan solvabilitas
terhadap Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah
Mandiri, dan Bank Mega Syariah Indonesia.
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Menurut Mewengkang (2013) menyatakan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara
rata-rata rasio likuiditas, bank pemerintah dan
bank swasta
Menurut parwita (2008) menyatakan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara rasio
RoA, RoE dan LDR bank devisa dan bank non
devisa periode 2006 hingga 2007
Menurut Wardiah (2013:293) “rasio keuangan
adalah ukuran tingkat atau perbandingan antara
dua atau lebih variabel keuangan.”
Menurut Horne dalam Kasmir (2012:104)
menyatakan bahwa “rasio keuangan adalah indeks
yang menghubungkan dua angka akuntansi dan
diperoleh dengan membagi satu angka dengan
angka lainnya.”
Menurut Kasmir (2012:104) menyimpulkan
bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan
membandingkan angka-angka yang ada dalam
laporan keuangan dengan cara membagi satu
angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat
dilakukan antara satu komponen dengan
komponen lain dalam satu laporan keuangan dan
angka yang diperbandingkan dapat berupa angkaangka dalam satu periode maupun beberapa
periode.
Menurut Sugiono,dkk (2008:56) “analisis
rasio adalah suatu angka yang menunjukan
hubungan antara unsur-unsur dalam laporan
keuangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam
bentuk matematis sederhana”.
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Menurut Wardiah (2013:293) “analisis rasio
adalah salah satu cara pemrosesan dan
penginterprestasian informasi akuntansi, yang
dinyatakan dalam arti relatif atau absoulut untuk
menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang
satu dan angka lain dari suatu laporan keuangan”.
Menurut
Riyanto
(2008:329)
dalam
mengadakan analisis rasio keuangan pada
dasarnya dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam
cara pembandingan, yaitu:
1. Membandingkan rasio sekarang (present
ratio) dengan rasio-rasio dari waktu-waktu
yang lalu atau dengan rasio-rasio yang
diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan
datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu
perusahaan dengan rasio-rasio semacam dari
perusahaan lain yang sejenis atau industri
(rasio industri atau rasio standar) untuk
waktu yang sama.
Analisis rasio keuangan merupakan salah satu
alat untuk memperkirakan atau mengetahui
kinerja perusahaan. Apabila kinerja perusahaan
publik meningkat, nilai perusahaan akan semakin
tinggi. Selain itu dengan analisis rasio keuangan
dapat diketahui jika perusahaan melakukan
penyimpangan-penyimpangan. Rasio keuangan
yang dapat dijadikan analisis salah satunya adalah
rasio rentabilitas.
Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk
mengukur
efektivitas
perusahaan
dalam
memperoleh laba dimana tujuan dari setiap
perusahaan adalah memperoleh laba atau
keuntungan. Faktor rentabilitas merupakan faktor
terpenting bagi para kreditur karena merupakan
jaminan utama bagi para kreditur. Penilaian
terhadap faktor rentabilitas meliputi rasio Return
on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net
Interest Margin (NIM) dan rasio Beban
Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO).
Analisis rasio keuangan dapat dilakukan
dengan cara membandingkan rasio-rasio dari
suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam
dari perusahaan lain yang sejenis atau industri
untuk waktu yang sama. Salah satu contoh dalam
penelitian ini penulis mencoba membandingkan
kinerja keuangan bank khususnya rasio
rentabilitas pada bank bumn yakni bank mandiri,
bank bni, bank bri dan bank btn.
Menurut Kasmir (2012:196) “rasio rentabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini
juga memberikan ukuran tingkat efektivitas
manajemen suatu perusahaan”.
Menurut Rivai,dkk (2013:480) “rentabilitas
adalah hasil perolehan investasi (penanaman
modal) yang dikatakan dengan persentase dari
besarnya investasi”.
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Menurut Wardiah (2013:284) "rentabilitas
merupakan rasio yang mengukur efektivitas
perusahaan dalam memperoleh laba. Dengan kata
lain rentabilitas merupakan rasio yang
menunjukan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba".
Komponen-komponen Rasio Rentabilitas
Menurut
Rivai,dkk
(2013:480)
faktor
rentabilitas dilakukan melalui penilaian terhadap
komponen-komponen, sebagai berikut:
1. Return on Assets (ROA)
ROA adalah kemampuan perusahaan dalam
memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh
laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian
investasi yang telah dilakukan oleh
perusahaan dengan menggunakan seluruh
dana (aktiva) yang dimilikinya. Rasio ini
dapat diperbandingkan dengan tingkat bunga
bank yang berlaku.
Untuk menghitung rasio ROA menggunakan
rumus, sebagai berikut:

2.

3.

4.

Semakin besar ROA, berarti semakin besar
pula tingkat keuntungan yang dicapai dan
semakin baik posisi bank dari segi
penggunaan aset.
Return On Equity(ROE)
ROE merupakan indikator yang amat
penting bagi para pemegang saham dan
calon investor untuk mengukur kemampuan
bank memperoleh laba bersih yang dikaitkan
dengan pembayaran deviden.
Rumus yang digunakan untuk menghitung
rasio ROE, adalah:
Apabila terjadi kenaikan dalam rasio ini,
berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank
yang bersangkutan. Kenaikan ini akan
menyebabkan naiknya harga saham bank,
yang akan membuat para pemegang saham
bank dan para investor di pasar modal ingin
membeli saham bank tersebut.
Net Interest Margin (NIM)
Rasio NIM menunjukan kemampuan aktiva
produktif
(earning
assets)
dalam
menghasilkan pendapatan bunga. Rasio ini
dirumuskan, sebagai berikut:
NIM harus cukup besar untuk menutupi
kerugian-kerugian pinjaman, kerugiankerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan
profit dan meningkatan pendapatan.
Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO)
Rasio BOPO adalah perbandingan antara
beban operasional dengan pendapatan
operasional dalam mengukur tingkat
efesiensi dan kemampuan bank dalam
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melakukan kegiatan operasinya.Rumus rasio
BOPO, yaitu:

5.

Fee Base Income Ratio merupakan
pendapatan operasional di luar bunga.Fee
Base Income Ratio dapat dihitung
menggunakan rumus, sebagai berikut:

Semakin kecil rasio BOPO akan lebih baik,
karena bank yang bersangkutan dapat
menutup
beban
operasional
dengan
pendapatan operasionalnya.
Fee base Income Ratio

Standar Komponen Rasio Rentabilitas
Standar komponen rasio rentabilitas menurut
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP
tanggal 31 Mei 2004, adalah:

Tabel 1. Standar Komponen Rasio Rentabilitas
Komponen Rasio Rentabilitas
Standar Rasio
Return On Assets (ROA)
0,5% - 1,25%
Return On Equity (ROE)
5% - 12,5%
Net Interest Margin (NIM)
1,5% - 2%
Beban Operasional terhadap Pendapatan
94% - 96%
Operasional (BOPO)
Sumber : SE BI Nomor 6/23/DPNP/2004
Menurut
Wardiah
(2013:299)
“ROA
merupakan rasio keuangan perusahaan yang
berhubungan dengan aspek earning atau
profitabilitas”.
ROA berfungsi
mengukur
efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba
dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.
Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah
perusahaan, semakin efesien penggunaan aktiva
sehingga akan memperbesar laba. Laba yang
besar akan menarik investor karena perusahaan
memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi.
Menurut Muljono dalam Wardiah (2013:299)
perubahan rasio ini dapat disebabkan oleh
beberapa indikator, diantaranya:
1. Lebih banyak aset yang digunakan, hingga
menambah operating income dalam skala
yang lebih besar.
2. Adanya kemampuan manajemen untuk
mengalihkan portofolio atau surat berharga
ke jenis yang menghasilkan income yang
lebih tinggi.
3. Adanya kenaikan tingkat bunga secara
umum.
4. Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula
tidak produktif menjadi aset produktif.
Menurut Rivai,dkk (2013:480) “NIM menunjukan
kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan
pendapatan bunga”. Semakin besar NIM suatu
bank, maka meningkatnya pendapatan bunga atas
aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga
kemungkinan suatu bank dalam kondisi
bermasalah semakin kecil.

Menurut Gani (2015:61) ada beberapa syarat
dalam melakukan uji one way anova yakni: 1),
Data harus berdistribusi normal, 2) Data harus
memiliki varians yang sama (equal), 3) tidak
terdapat hubungan antar sampel yang dibedakan
(independent). Uji one way anova digunakan jika
populasi yang dibedakan lebih banyak dari dua
sampel. Data yang digunakan adalah data numerik
dan data kategori.
BAHAN DAN METODE
Data penelitian menggunakan adalah data
sekunder yang diambil dari laporan keuangan idx
periode 2009 s.d. 2015. Metode yang digunakan
oleh penulis adalah perbandingan rasio
rentabilitas yaitu ROA , ROE, dan NPM dengan
metode uji one way anova yang diolah
menggunakan software IBM SPSS Statistics 21.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kriteria ketersediaan laporan
keuangan selama periode 2007-2015, ada tiga
bank yang memenuhi syarat untuk dijadikan
sampel penelitian, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI,
Bank BRI. Sedangkan untuk Bank BTN tidak
tersedia.
Test Normalitas
Sebelum melakukan uji one way anova maka
harus dilakukan terlebih dahulu test normalitas,
berdasarkan pengolahan data menggunakan spss
dapat dihasilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas Data Tests of Normality
Shapiro-Wilk
BANK
NPM

Statistic

df

Sig.

BBNI

.892

9

.211

BMRI

.916

9

.362

BBRI

.903

9

.273
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ROA

ROE

BBNI

.934

9

.519

BMRI

.960

9

.799

BBRI

.967

9

.870

BBNI

.918

9

.380

BMRI

.855

9

.084

BBRI

.899

9

.248

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
Sumber: olahan penulis (2016)
Berdasarkan tabel di atas nilai sig < 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa data rasio
berdistribusi normal
Analisis Data

Rasio ROA
DATA perkembangan rasio ROA dapat dilihat
pada gambar dibawah ini

Sumber: 0lahan Penulis (2016)
Gambar .1. Perkembangan Rasio ROA Bank BUMN
Hasil uji varians atau test of homogeneity of
variance rasio ROA dapat dilihat pada tabel di
bawah ini
Tabel 3. Test Of Homogeneity of Variance
ROA
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
2.725
2
24
.086
Sumber: Olahan Penulis 2016
Berdasarkan hasil uji Levene test terhadap data
di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
dari uji ini adalah sebesar 0,086 lebih besar dari
0,05 (0,086 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan
bahwa ketiga varian (varian kelompok BMI, BSM
dan BSMI) adalah sama. Data telah memenuhi
syarat untuk dilakukan uji One Way ANOVA.

Setelah melakukan uji varian maka langkah
selanjutnya adalah menghitung uji one way
anova, hasil penelitian dapat dilihat sebagai
berikut:

Tabel 4.Uji one way anova
ANOVA
ROA
Sum of Squares
Between Groups
10.714
Within Groups
4.596
Total
15.310
Sumber: Olahan Penulis (2016)
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Df

Mean Square
2
5.357
24
.191
26

F
27.976

Sig.
.000
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa
signifikan antara rata-rata ROA pada BBNI,
Nilai F hitung variable Return on Assets sebesar
BMRI dan BBRI.
27,976 dan nilai F tabel sebesar 3,40 Dengan
Data yang berbeda secara signifikan rasio
demikian variable Return on Assets memiliki F
ROA antara tiga bank BUMN dapat dilihat pada
hitung ≥ dari F tabel, maka Ha diterima. Maka
tabel berikut:
dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang
Tabel 5. Uji LSD
Multiple Comparisons
Dependent Variable: ROA
LSD
(I) BANK (J) BANK

Mean

Std. Error

Sig.

Difference (I-J)

Lower Bound

Upper Bound

BMRI

-.65889

*

.20628

.004

-1.0846

-.2331

BBRI

-1.53778*

.20628

.000

-1.9635

-1.1120

BBNI

.65889

*

.20628

.004

.2331

1.0846

-.87889

*

.20628

.000

-1.3046

-.4531

1.53778

*

.20628

.000

1.1120

1.9635

.87889

*

.20628

.000

.4531

1.3046

BBNI
BMRI

95% Confidence Interval

BBRI
BBNI

BBRI
BMRI

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Sumber: Olahan Penulis 2016
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai
signifikansi < 0,05 , maka dapat diartikan bahwa
perbedaan rasio ROA antara bni dan bmri, bni dan
bbri, bmri dan bbri memiliki perbedaan yang
sangat signifikan
Berdasarkan tabel tersebut dapat dianalisa bahwa:
1. rata-rata Rasio ROA Bank Mandiri terhadap
Bank BNI sebesar 0,65889
2. Rataprata Rasio ROA Bank BRI terhadap
Bank MAndiri sebesar 0,87889

3.

Rata-rata Rasio ROA Bank BRI terhadap
Bank BNI sebesar 1,53778
Berdasarkan hasil perbedaaan tersebut, hasil
yang berbeda jauh adalah antara bank BRI dan
Bank BNI yakni sebesar 1,53778
Rasio ROE
Data perkembangan rasio ROE dapat dilihat
pada tabel berikut

Sumber: Olahan Penulis 2016
Gambar 2. Data Perkembangan Rasio ROE Bank BUMN
Hasil uji varians atau test of homogeneity of
variance rasio ROE dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 6. Uji Test of Homogeneity of Variance
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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ROE
Levene Statistic
df1
4.444
2
Sumber: Olahan Penulis 2016
Berdasarkan hasil uji Levene test terhadap data
di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
dari uji ini adalah sebesar 0,023 lebih kecil dari
0,05 (0,023 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan
bahwa ketiga varian (varian kelompok BBNI,
BMRI dan BBRI) adalah berbeda. Data tidak

df2

Sig.
24

.023

memenuhi syarat untuk dilakukan uji One Way
ANOVA.
Rasio NPM
Data perkembangan rasio NPM dapat dilihat
dibawah ini

Sumber: Olahan penulis (2016)
Gambar 3. Data Perkembangan Rasio NPM Bank BUMN periode 2007-2015
Hasil uji varians atau test of homogeneity of
variance rasio ROE dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 7. Test of Homogeneity of Variances
NPM
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
1.827
2
24
.183
Sumber: olahan penulis (2016)
Berdasarkan hasil uji Levene test terhadap data
di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi
dari uji ini adalah sebesar 0,183 lebih besar dari
0,05 (0,183 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan

bahwa ketiga varian (varian kelompok BBNI,
BMRI dan BBRI) adalah sama. Data telah
memenuhi syarat untuk dilakukan uji One Way
ANOVA.

Tabel 8. ANOVA
NPM
Sum of Squares
Between Groups
251.450
Within Groups
1730.491
Total
1981.941
Sumber: Olahan Penulis (2016)

df
2
24
26

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa Nilai F hitung variable Return on Assets
sebesar 1,744 dan nilai F tabel sebesar 3,40
Dengan demikian variable Return on Assets
memiliki F hitung ≤ dari F tabel, maka Ho
diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata
NPM pada BBNI, BMRI dan BBRI
MN-6

Mean Square
125.725
72.104

F
1.744

Sig.
.196

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab
yang lalu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut.
Berdasarkan uji levene diperoleh informasi
bahwa dari ketiga rasio yang diuji ternyata ada
dua rasio yang memiliki varians yang sama yakni
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rasio ROA dan rasio NPM sehingga dapat
dilakukan uji anova sedangkan rasio ROE
memiliki varians yang berbeda sehingga tidak
dapat dilakukan pengujian anova.
Berdasarkan uji ANOVA yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya diperoleh informasi bahwa
pada kedua rasio yang diuji yakni rasio ROA dan
rasio NPM, untuk rasio ROA memiliki perbedaan
yang signifikan antara rata-rata terhadap Bank
BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI, sedangkan
untuk rasio ROE tida kmemiliki Perbedaan yang
signifikan terhadap Bank BNI, Bank Mandiri dan
Bank BRI
Adanya perbedaan rata-rata Rasio ROA pada
Bank BUMN, yakni: rata-rata Rasio ROA Bank
Mandiri terhadap Bank BNI sebesar 0,65889,
Rata-rata Rasio ROA Bank BRI terhadap Bank
MAndiri sebesar 0,87889, Rata-rata Rasio ROA
Bank BRI terhadap Bank BNI sebesar 1,53778
Berdasarkan hasil perbedaaan tersebut, hasil
yang berbeda jauh adalah antara bank BRI dan
Bank BNI yakni sebesar 1,53778
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