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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Leverage 

2.1.1.1 Pengertian Leverage 

Secara garis besar, leverage adalah kemampuan perusahaan untuk 

mengelola aset yang didanai oleh utang, guna mengurangi biaya dan penambahan 

modal untuk meningkatkan tingkat return. Sartono (2010:257) mendefinisikan 

leverage sebagai penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki 

biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial 

pemegang saham. Sedangkan menurut Rodoni dan Ali (2010:123) leverage adalah 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi suatu kewajibannya yang ditunjukan 

oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. 

Menurut Quiry (2014:219) menyebutkan bahwa efek leverage akan terlihat 

pada saat perusahaan menambah utang dan menginvestasikan dana yang 

dipinjamnya dalam kegiatan industri/komersialnya, sehingga dapat menghasilkan 

laba operasi yang biasanya lebih tinggi daripada beban bunga yang harus dibayar 

atas pinjamannya, tetapi jika hal yang terjadi berkebalikan dengan itu, maka 

investasi tersebut tidak layak untuk didanai dari utang. Masih menurut Quiry 

(2014:311), semakin besar perusahaan maka semakin besar dana untuk pembiayaan 

dimana dana tersebut merupakan biaya tetap yang akan berpengaruh pada titik 

impas perusahaan dan dapat mengakibatkan berfluktuasinya laba.
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2.1.1.2 Jenis-jenis Leverage 

Leverage pada dasarnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu operating leverage, 

financial leverage, dan combination leverage: 

1. Operating Leverage (Leverage Operasi) 

Menurut Kamaludin dan Indriani (2012:95) operating leverage 

merupakan leverage yang timbul pada saat perusahaan menggunakan 

aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap. Sedangkan menurut 

Atmaja (2008:233) operating leverage adalah kepekaan EBIT terhadap 

perubahan penjualan perusahaan. Menurut Brigham & Houston 

menyatakan bahwa operating leverage adalah seberapa besar biaya 

biaya tetap yang digunakan dalam dalam operasi suatu usaha. 

2. Financial Leverage (Leverage Keuangan) 

Menurut Ross et al (2017:25) bahwa financial leverage adalah 

penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, dimana semakin 

banyak utang yang dimiliki perusahaan (persentase dari aset) maka 

semakin besar leverage keuangannya dan dapat meningkatkan potensi 

pengembalian (return/reward) bagi para pemegang saham. Sedangkan 

Brigham & Houston (2009:17) menyebutkan bahwa financial leverage 

adalah tingkat sampai sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang 

dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal. Kesimpulannya, 

financial leverage adalah kemampuan perusahaan dalam pembiayaan 

aset menggunakan utang untuk menghasilkan laba.  

3. Combined Leverage (Leverage Kombinasi) 

Utari et al (2014:269) menyebutkan bahwa total leverage adalah 

kombinasi tingkat leverage operasi dengan tingkat leverage keuangan. 

Sedangkan menurut Kamaludin dan Indriani (2012:104)  leverage total 

atau yang sering disebut leverage kombinasi adalah gabungan atau 

kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan financial leverage karena 

financial leverage dapat memengaruhi laba operasional, dimana upaya 

memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu sama dengan meminimalkan biaya 
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modal rata-rata tertimbang (Brealey et al, 2014:438). Selain itu menurut Berk & de 

Marzo (2014:870) ROA memiliki keterkaitan dengan leverage, dimana ROA 

sebagai tolak ukur (benchmark) yang sebanding dengan biaya modal perusahaan. 

Brigham & Houston (2015: 110), ROA yang rendah dapat dihasilkan dari 

keputusan untuk menggunakan banyak utang, dimana beban bunga yang tinggi 

akan menyebabkan laba bersih menjadi relatif kecil.  

2.1.1.3 Rasio Leverage 

Menurut Tampubolon (2013:41), rasio leverage digunakan untuk 

menjelaskan penggunaan utang dalam membiayai sebagian dari aktiva. Menurut 

Utari et al (2014:61), leverage diklasifikan sebagai berikut: 

1. Debt to Assets Ratio (DAR) 

DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kreditur lebih 

memilih tingkat DAR yang lebih rendah karena semakin rendah tingkat 

DAR, maka risiko kerugian yang akan dialami oleh kreditur semakin 

rendah apabila perusahaan tersebut dilikuidasi dan juga karena semakin 

sedikit aktiva yang dibiayai oleh utang.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

modal yang ada dibiayai oleh utang. Semakin tinggi tingkat DER, maka 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Hal ini dapat 

mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan karena tingkat 

ketergantungan kepada pihak luar semakin tinggi (Brigham & Houston. 

2014:98). 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) 

Utari et al (2014:61) mengemukakan bahwa LDER merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat utang jangka panjang 

dibandingkan dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin rendah tingkat LDER, maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. 
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4. Time Interest Earned Ratio 

Time Interest Earned Ratio adalah rasio kelipatan bunga yang dihasilkan 

untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga 

yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. 

5. Fixed Payment Coverage Ratio 

Fixed Payment Coverage Ratio adalah rasio keuangan yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban 

tetapnya dengan laba sebelum bunga dan pajak. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Debt to Assets Ratio (DAR) 

sebagai rasio yang mengukur seberapa besar aset dikelola oleh utang. Selain itu, 

Brigham & Houston (2015:615) menyatakan bahwa total utang yang diukur 

menggunakan DAR merupakan jumlah dari utang jangka panjang dan utang jangka 

pendek dan tidak termasuk kewajiban lainnya. Maka, ukuran total utang dengan 

total aset dapat memberikan hasil pengukuran leverage yang lebih berimbang. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Brealey et al (2014:733) bahwa pengukuran 

leverage menggunakan definisi utang yang lebih luas dengan memperhitungkan 

total kewajiban (utang) dibagi total aset.  

2.1.1.4 Debt to Assets Ratio 

Menurut Kasmir (2017:126), DAR adalah rasio utang yang digunakan 

dalam mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata 

lain DAR merupakan rasio yang mengukur seberapa besar dan seberapa banyak 

aset yang dibiayai oleh utang. Hal ini diperkuat oleh Hery (2014:195) bahwa DAR 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan total utang dengan 

total aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan oleh utang terhadap pengelolaan aset perusahaan. 

Kreditur pada umumnya lebih menginginkan tingkat DAR yang lebih 

rendah pada perusahaan karena hal itu akan memperkecil kemungkinan risiko gagal 

bayar pada perusahaan ketika likuidasi. Semakin besar tingkat DAR, maka semakin 

besar kemungkinan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya.  
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Pada penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menghitung debt to assets 

ratio (DAR) yaitu: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑥 100% 

 

2.1.2 Efisiensi Operasi 

2.1.2.1 Pengertian Efisiensi Operasi 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari 

pembiayaan untuk mencapai hasil kegiatan. Efisiensi identik dengan masalah 

pembiayaan. Mardiasmo (2009:04) mendefinisikan efisiensi sebagai pencapaian 

output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah 

untuk mencapai output tertentu. Sedangkan menurut Abdul dan Muhammad 

(2019:163) mendefinisikan efisiensi sebagai rasio yang membandingkan antara 

input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan.  

Berdasarkan 2 (dua) definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

efisiensi adalah rasio perbandingan input yang seminimal mungkin untuk 

mendapatkan ouput yang maksimal. Semakin tinggi tingkat efisiensi suatu 

perusahaan, maka semakin efisien perusahaan tersebut dalam melakukan 

operasinya. 

Madura (2015:66) mengemukakan bahwa efisiensi pada bank ditentukan 

oleh kecepatan eksekusi, yaitu pada proses transaksi dengan cepat dan menangani 

dokumen dengan benar. Dalam hal ini bank dituntut untuk lebih cepat dan tepat 

dalam menyelesaikan transaksi perbankan dengan upaya mengurangi input dan 

memperbesar kesempatan untuk mendapatkan output karena dapat menangani 

nasabah lebih banyak. 

Atrill (2014:524) untuk meningkatkan efisiensi pada perusahaan, 

manajemen dapat melakukan penghematan biaya, pelepasan aset yang sudah tidak 

efisien, peningkatan produktivitas dan mendorong penjualan. Brigham & Houston 

(2015:110) mengemukakan bahwa pada saat biaya lebih tinggi, dan pendapatan 

berada dibawah level estimasi, maka untuk meningkatkan efisiensi, manajemen 

berupaya untuk memperbaiki operasionalnya guna memastikan input dan output 

yang sesuai target. 
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Efisiensi operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva 

tersebut. Bank yang tidak efisien dalam pelaksanaan operasionalnya akan berakibat 

tidak mampunya Bank dalam menghimpun maupun menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan, terutama efisiensi 

biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah 

dana yang disalurkan, biaya yang lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada 

nasabah, keamanan dan Kesehatan perbankan meningkat (Mudrajad & Suhardjono, 

2002:569). 

2.1.2.2 Rasio Efisiensi Operasional 

Veithzal dkk (2007:722) mengemukakan bahwa biaya efisiensi pendapatan 

operasional (BOPO) adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien 

bank tersebut dalam melaksakana operasionalnya. 

POJK No. 6/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa tingkat efisiensi operasi 

dapat diukur menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Rasio Net Interest Margin (NIM) ataupun Rasio Net 

Operating Margin (NOM). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan rasio BOPO, karena menurut 

AICPA (2016:77) mengemukakan bahwa efisiensi operasi diukur dengan cara 

membagi biaya overhead dengan total pendapatan (pendapatan bunga bersih dan 

pendapatan non-bunga). Hal serupa dikemukakan oleh Gibson (2013:556) bahwa 

efisiensi diukur berdasarkan rasio efisiensi yang membandingkan beban 

operasional dengan pendapatan operasional. Adapun rumus yang digunakan untuk 

mencari BOPO menurut Veithzal dkk (2013:131) adalah sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 
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2.1.3 Return on Assets  

2.1.3.1 Pengertian Return on Assets  

ROA adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasional 

dengan menggunakan seluruh aktiva. Menurut Bettner (2015:54) return on assets 

(ROA) adalah laba operasi sebagai persentase dari rata-rata total aset yang 

menunjukan seberapa efisien manajemen dalam mendapatkan laba operasional dari 

aset yang dikelola. Sedangkan menurut Sudana (2011:22), ROA adalah 

kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktivanya untuk 

menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi tingkat ROA, maka tingkat kesehatan 

bank semakin baik karena dengan meningkatnya ROA, maka kinerja keuangan 

bank juga semakin baik. 

Bettner (2015:55) mengungkapkan bahwa ada 2 komponen utama pada 

ROA, yaitu perputaran aset dan persentase laba operasional, dimana assets turnover 

(pendapatan penjualan dibagi rata-rata total aset) mengukur seberapa besar 

pendapatan manajemen dari aset yang dikelolanya, sedangkan persentase laba 

operasional (laba operasi dibagi pendapatan penjualan) mengukur efisiensi 

manajemen dalam menghasilkan laba operasional dari pendapatan penjualan. 

2.1.3.2 Rasio Return on Assets 

Brigham & Houston (2015:110) dan Ross et al (2017:62), return on assets 

diukur dengan nilai total aset, yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑥 100% 

Berk & de Marzo (2014:45), return on assets dapat diukur berdasarkan nilai 

buku aset, yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑥 100% 

AICPA (2016:77), return on assets diukur berdasarkan nilai aset rata-rata, 

yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
 𝑥 100% 
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SEOJK No 14 Th 2017 Lamp 1 hal 29, return on assets diukur berdasarkan 

nilai rata-rata aset, yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

SEOJK No 14 Th 2017 Lamp 1 Hal 31, sustainability earnings diukur 

dengan: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦 𝐼𝑡𝑒𝑚𝑠 

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Pada penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menghitung return on 

assets (ROA) yaitu perhitungan berdasarkan nilai aset rata-rata (AICPA, 2016:77): 

𝑅𝑂𝐴 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
 𝑥 100% 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Bank merupakan bagian yang vital dari perekonomian sebuah negara, yaitu 

sebagai lembaga intermediasi dalam melayani kegiatan ekonomi. Menurut Undang-

Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bank sebagai agent of trust, agent of development 

serta agent of service, maka dapat dikatakan bahwa dasar operasi bank adalah 

kepercayaan, baik kepercayaan antara masyakarat kepada bank tersebut ataupun 

sebaliknya. Dalam menjalankan usahanya, perbankan menjual jasa berdasarkan 

kepercayaan, dimana bank menghimpun dana dari masyarakat dan kembali 

menyalurkan kembali dalam bentuk kredit sehingga nanti akan memperoleh spread 

(pendapatan bank). 

Karena bank memegang peranan yang vital dalam perekonomian sebuah 

negara, tentunya bank harus memiliki kinerja bank yang baik. Kinerja bank yang 

baik diharapkan mampu meraih kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa 

bank tersebut. Selain itu juga kinerja bank dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pihak manajemen ataupun para investor ataupun pihak ketiga untuk 

mengambil keputusan dan juga sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank. Pada 

penelitian ini yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah Return on 

Assets (ROA), karena lebih fokus terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari penggunaan seluruh aset yang dikelola. Selain itu ROA juga 

mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aset yang 



27 

 

 
 

efektif. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat ROA, maka dapat dikatakan bahwa 

bank tersebut memiliki kinerja yang semakin baik. Menurut Bettner (2015:54), 

ROA merupakan laba operasi sebagai persentase dari rata-rata total aset yang 

menunjukan seberapa efisien manajemen mendapatkan laba operasional dari aset 

yang dikelola. Oleh karena itu ROA merupakan salah satu alat penilaian 

profitabilitas terbaik dalam penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia 

maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

Berfluktuasinya tingkat ROA disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya 

leverage (debt to assets ratio dan debt to equity ratio), lalu current ratio (CR), total 

asset turnover (TATO), net profit margin (NPM), pertumbuhan penjualan dan 

ukuran perusahaan. Selain itu juga, tingkat ROA. Selain itu juga ada efisiensi 

operasi ikut mempengaruhi fluktuasi tingkat ROA. Pada penelitian ini, diambil 2 

(dua) faktor dari beberapa faktor, yaitu leverage dengan indikator debt to assets 

ratio (DAR) dan efisiensi operasi dengan indikator (BOPO). 

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Ross et al (2015:54) financial 

leverage adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, dimana 

semakin banyak utang yang dimiliki perusahaan (persentase dari aset) maka 

semakin besar leverage keuangannya, dan dapat meningkatkan potensi imbalan 

(reward) bagi pemegang saham, tetapi juga meningkatkan potensi kesulitas 

keuangan dan kegagalan bisnis. Financial leverage menunjukan ketergantungan 

pada pembiayaan utang, karena semakin perusahaan bergantung pada pembiayaan 

utang, maka tingkat financial leverage yang dimilikinya pun semakin tinggi. 

Artinya ada risiko bagi perusahaan yang memiliki tingkat financial leverage yang 

tinggi dapat berpotensi minmbulkan kesulitas keuangan bagi perusahaan. Menurut 

Quiry (2014:219) menyebutkan bahwa efek leverage akan terlihat pada saat 

perusahaan menambah utang dan menginvestasikan dana yang dipinjamnya dalam 

kegiatan industri/komersialnya, sehingga dapat menghasilkan laba operasi yang 

biasanya lebih tinggi daripada beban bunga yang harus dibayar atas pinjamannya, 

tetapi jika hal yang terjadi berkebalikan dengan itu, maka investasi tersebut tidak 
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layak untuk didanai dari utang. Masih menurut Quiry (2014:311), semakin besar 

perusahaan maka semakin besar dana untuk pembiayaan dan dapat mengakibatkan 

berfluktuasinya laba. Selain itu, Brigham & Houston (2015:110) mengungkapkan 

bahwa ROA yang rendah dapat dihasilkan dari keputusan manajemen untuk 

menggunakan lebih banyak utang sehingga tingkat bunga menjadi tinggi dan akan 

menyebabkan laba bersih yang didapat relatif kecil. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Dwi Shahfira dan Nanu Hasanuh (2021), DAR secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, namun secara simultan DAR 

berpengaruh terhadap ROA. Marlina Widiyanti dan Friska Dwi Elfina (2015) 

menjelaskan bahwa DAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, 

namun secara simultan DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini 

juga diperkuat oleh penelitian Dwi Hari Prayitno (2016) bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Yulita M. Gunde, Sri Murni, dan Mirah H. 

Rogi (2017) juga menjelaskan bahwa leverage dengan indikator DAR tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas dengan indikator ROA, namun 

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan. Beberapa penelitian terdahulu 

diatas menunjukan bahwa jika terjadi kenaikan terhadap leverage maka akan diikuti 

dengan penurunan ROA sebesar kenaikan leverage tersebut, dan leverage ini 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun, berbeda dari sebelumnya, pada 

penelitian yang dilakukan Azzalia Feronicha Wianta Efendi dan Seto Sulaksono 

Adi Wibowo (2017) menjelaskan bahwa DAR berpengaruh secara parsial positif 

dan signifikan. Mimelientesa Irman, Astri Ayu Purwati, dan Juliyanti (2020) 

menjelaskan bahwa leverage yang diwakilkan oleh debt to equity ratio (DER) tidak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.  

Disamping itu, return on assets juga dipengaruhi oleh efisiensi operasi. 

Efisiensi operasi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang 

maksimal dengan input yang ada. Menurut Miller-Nobles et al (2018:407) 

perusahaan berusaha menghasilkan pendapatan penjualan dan mendorong efisiensi 

operasi dengan mengurangi biaya untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Samonas 

(2015:122) juga mengutarakan bahwa pendekatan melalui estimasi pendapatan 

operasional dan biaya operasional bermanfaat untuk menentukan laba sebelum 
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bunga dan pajak. Artinya efisiensi operasi akan mempengaruhi laba sebelum bunga 

dan pajak sehingga dapat meningkatkan keuntungan bisnis. Efisiensi Operasional 

dapat diukur menggunakan rasio keuangan bank, salah satunya adalah dengan 

indikator Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO). Semakin besar rasio 

BOPO, maka semakin kecil laba yang diperoleh Bank karena untuk menutupi biaya, 

sedangkan semakin kecil rasio BOPO, maka Bank tersebut sudah lebih efisien 

dalam pembiayaan sehingga laba yang dapat diperoleh bisa lebih besar. Penelitian 

yang dilakukan oleh Usman Harun (2016) menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap ROA. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Mario Christiano, Parengkuan Tommy, dan Ivonne Saerang (2014) 

bahwa BOPO berpengaruh secara negatif terhadap ROA, namun BOPO 

berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Diharpi Herli Setyowati (2019) juga 

menjelaskan bahwa BOPO mempengaruhi ROA secara signifikan dan negatif. Rina 

Haryati dan Endang Tri Widyarti (2016) menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Artinya setiap kenaikan 

BOPO menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh bank semakin besar, dan 

pendapatan operasi yang diestimasikan akan semakin berkurang. Hal ini berbeda 

dari penelitian yang dilakukan oleh Indra Kurnia dan Wisnu Mawardi (2012) bahwa 

BOPO mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap ROA 

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

   Secara Parsial 

   Secara Simultan 

2.3  Hipotesis 

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Leverage dan Efisiensi Operasi secara simultan berpengaruh terhadap 

Return on Assets pada Bank Umum Konvensional yang tercatat sebagai 

BUMN di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020; 

2. Leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap Return on Assets 

pada Bank Umum Konvensional yang tercatat sebagai BUMN di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2020; 

3. Efisiensi Operasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap Return on 

Assets pada Bank Umum Konvensional yang tercatat sebagai BUMN di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2020. 

 

Leverage 

Efisiensi Operasi 

Return on Assets 


