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ABSTRACT 

This research have title “ The Influence of Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, 

Profitability Toward Capital Adequacy Ratio (CAR) In Devisa National Private Banks On 

Indonesia“. This research aims to analyze whether the LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 

FBIR, ROA and NIM have significant influence simultaneously to CAR In Devisa National 

Private Banks On Indonesia. The sample of this research are five banks, namely : Bank Of India 

Indonesia, Bank Index Selindo, Bank Agroniaga, and Bank Maspion. Data and collecting data 

method in this research is secondary data which is taken from financial report of Devisa National 

Private Banks On Indonesia started from the first quarter of 2007 until the year quarter III 2012. 

The technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and using double linear 

regression analyze. Based on calculations and result from using SPSS 11.5 for windows, state 

that LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA and NIM have significant influence 

simultaneously to CAR In Devisa National Private Banks On Indonesia. IRR, and ROA have 

positif significant influence partially to CAR In Devisa National Private Banks On Indonesia. 

LDR, PDN, BOPO, FBIR and NIM have negatif unsignificant influence partially to CAR In 

Devisa National Private Banks On Indonesia. NPL and APB have positif unsignificant influence 

partially to CAR In Devisa National Private Banks On Indonesia.  

Keywords : Ratio Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency, and Profitability 

PENDAHULUAN 

Pada prinsipnya Bank adalah suatu 

industri yang bergerak di bidang 

kepercayaan, yang dalam hal ini adalah 

sebagai media perantara keuangan atau 

financial intermediary, yaitu suatu lembaga 

yang berperan menghimpun dana dari 

masyarakat yang kelebihan dana (surplus) 

dan menyalurkannya kepada masyarakat 

yang kekurangan dana (defisit) dalam 

bentuk kredit atau pemberian pinjaman serta 

memberikan jasa bank lainnya dengan 

tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat luas. Oleh karena itu di suatu 

negara sangat dibutuhkan suatu bank yang 

benar-benar bisa menjalankan fungsinya 

dengan baik, maka dibutuhkan bank sehat 

sehingga bisa beroperasi secara optimal.  

Aspek permodalan bank merupakan 

aspek penting yang menjadi fokus utama 

pengaturan industri perbankan oleh 

pengawas bank yaitu Bank Indonesia. 

Dalam kebijakan pengaturan terhadap 
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perbankan, Bank Indonesia telah 

menetapkan peraturan-peraturan guna 

meningkatkan kinerja perbankan di 

Indonesia. Peraturan perbankan tersebut 

salah satunya tertuang dalam API 

(Arsitektur Perbankan Indonesia) yang 

mewajibkan setiap bank, baik milik 

pemerintah maupun milik swasta untuk 

dapat memenuhi standar kecukupan modal 

bank minimal diatas 100 miliar atau rasio 

kewajiban penyediaan modal minimum 

(CAR) yakni minimal 8% (SEBI 

No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005).  

CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank,di 

samping memperoleh dana-dana dari 

sumber-sumber diluar bank,seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. 

Dengan kata lain Capital Adequacy Ratio 

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan risiko,misalnya kredit yang 

diberikan. (Lukman Dendawijaya, M.M, 

2009:121). 

CAR sebuah bank, seharusnya 

semakin lama semakin meningkat, namun 

tidak demikian halnya dengan CAR Bank-

Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.  

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat 

bahwa posisi CAR yang dimiliki oleh Bank 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia mulai 

triwulan I tahun 2007 sampai dengan 

triwulan III tahun 2012 lebih cenderung 

mengalami penurunan. Diantaranya Bank 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia yang 

mengalami penurunan yaitu : Bank 

Agroniaga, Bank Antar Daerah, Bank Artha 

Graha Internasional, Bank Bank Bumi Arta, 

Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, 

Bank Danamon Indonesia, Bank Ganesha, 

Bank Hana, Bank Himpunan Saudara 1906, 

Bank ICBC Indonesia, Bank Index Selindo, 

Bank Internasional Indonesia, Bank 

Mayapada, Bank Metro Express, Bank 

Mutiara, Bank Nusantara Parahyangan, 

Bank Permata, Bank SBI Indonesia, Bank 

UOB Indonesia, dan Pan Indonesia Bank. 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

lebih lanjut dan sekaligus mencari tahu 

faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia. 

Tinggi rendahnya CAR sangat 

bergantung pada kinerja keuangan yang 

meliputi aspek Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas, Efisiensi, dan Profitabilitas 

Bank. 

Aspek likuiditas adalah kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. Pengukuran tingkat 

likuiditas dapat diukur dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). LDR merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan dana milik masyarakat dalam 

bentuk kredit.  

Aspek kualitas aktiva adalah 

kemampuan suatu bank dalam pengelolaan 

aktiva produktif yang merupakan sumber 

pendapatan bank yang digunakan untuk 

membiayai seluruh kegiatan operasional 

bank. Aspek ini perlu dikelola untuk 

kelangsungan usaha bank yang tergantung 

pada kesiapan bank menanggung 

kemungkinan timbulnya resiko kerugian 

dalam penanaman dana. Pengukuran tingkat 

kualitas aktiva produktif dapat diukur 

dengan rasio Non Performing Loan (NPL) 

dan Aktiva Produktif Bermasalah (APB). 

Sensitivitas adalah kemampuan bank 

dalam merespon atau menanggapi keadaan 

pasar yang berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas suatu bank. Sensitivitas bank 

digunakan untuk mengukur tingkat 

sensitifitas bank terhadap perubahan suku 

bunga dan perubahan valas. Sensitifitas 

terhadap pasar dapat diukur dengan 
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menggunakan interest Rate Risk (IRR) dan 

Posisi Devisa Netto (PDN).  

Efisiensi merupakan faktor penting 

untuk menilai kinerja manajemen bank 

terutama kemampuannya dalam 

menggunakan semua faktor produksinya  

bank terutama kemampuannya dalam 

menggunakan semua faktor produksinya 

dengan efektif. Efisiensi bank dapat diukur 

dengan menggunakan Beban Operasional 

dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan 

Fee Based Income Ratio (FBIR).  

Profitabilitas adalah aspek yang 

digunakan untuk menilai kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan. Penelitian 

ini juga diarahkan kepada neraca-neraca dan 

rugi/laba perusahaan. Rasio ini mengukur 

kemampuan atau efektivitas manajemen 

dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu. Untuk mengukur tingkat 

profitabilitas dapat menggunakan rasio 

keuangan yaitu Return On Asset (ROA), dan 

Net Interest Margin (NIM).  

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini menggunakan dua 

peneliti terdahulu sebagai rujukan antara 

lain: 

Berdasarkan Penelitian yang 

dilakukan Evi Dwi Agustin adalah apakah 

variabel LDR, APB, NPL, APYD, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR, dan ROA secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari penelitian tersebut 

yaitu bahwa variabel variabel LDR, APB, 

NPL, APYD, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan 

ROA secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public. Secara parsial variabel yang 

mempunyai pengaruh negatif  tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa yang Go Public 

yaitu LDR,APB, dan APYD. Variabel yang 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa yang Go Public 

yaitu NPL, dan BOPO sedangkan secara 

parsial variabel yang mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 

Go Public yaitu FBIR dan ROA. Dan 

variabel secara parsial yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang 

Go Public yaitu IRR dan PDN. 

Berdasarkan Penelitian yang 

dilakukan Winda Kusuma Wardani adalah 

apakah variabel LDR, APB, NPL, IRR, 

PDN, FBIR, BOPO, ROA, dan NIM secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Go 

Public. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian tersebut yaitu bahwa variabel 

variabel LDR, APB, NPL, IRR, PDN, FBIR, 

BOPO, ROA, dan NIM secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Go Public. Secara 

parsial variabel yang mempunyai pengaruh 

negatif  tidak signifikan terhadap CAR pada 

Bank Go Public yaitu LDR, FBIR, ROA, 

NIM, sedangkan secara parsial variabel yang 

mempunyai pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank Go 

Public yaitu BOPO. Variabel yang 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Go 

Public yaitu NPL, sedangkan secara parsial 

variabel yang mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Go Public yaitu APB. Dan variabel secara 

parsial yang memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap CAR Bank Go Public 

yaitu IRR dan PDN. 

Hubungan LDR dengan CAR 

Pengaruh LDR terhadap CAR adalah positif. 

Hal ini dikarenakan apabila semakin tinggi 

LDR berarti penigkatan kredit yang 

diberikan lebih besar dari pada penigkatan 
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dana pihak ketiga sehingga penigkatan 

pendapatan bunga lebih besar dari pada 

peningkatan pendapatan total, maka laba 

meningkat, modal meningkat, dan CAR pun 

ikut meningkat. Jadi, Pengaruh LDR 

terhadap CAR adalah positif. 

Hubungan NPL dengan CAR 

Pengaruh NPL terhadap CAR adalah 

negatif. Hal ini dapat terjadi apabila NPL 

meningkat berarti terjadi peningkatan kredit 

bermasalah yang lebih besar daripada total 

kredit akibatnya pendapatan menurun, laba 

menurun, dan modal menurun sehingga 

CAR menurun. Jadi, pengaruh NPL terhadap 

CAR adalah negatif. 

Hubungan APB dengan CAR 

Pengaruh APB terhadap CAR adalah 

negatif. Hal ini dikarenakan apabila APB 

meningkat berarti terjadi peningkatan aktiva 

produktif bermasalah yang lebih besar dari 

pada peningkatan aktiva produktif sehingga 

pendapatan yang diperoleh bank menurun, 

maka laba menurun, modal menurun dan 

CAR pun ikut menurun. Jadi, Pengaruh APB 

terhadap CAR adalah negatif. 

Hubungan IRR dengan CAR 

Pengaruh IRR terhadap CAR adalah positif 

maupun negatif. IRR berpengaruh positif 

terhadap CAR, hal ini terjadi apabila 

peningkatan Interest Rate Sensitive Asset 

(IRSA) lebih besar daripada peningkatan 

Interest Rate Sensitive Liabilities (IRSL). 

Pada saat suku bunga naik maka akan 

menyebabkan kenaikan pendapatan daripada 

kenaikan biaya yang mengakibatkan modal 

yang dimiliki bank juga akan meningkat dan 

CAR juga ikut meningkat. Jadi, pengaruh 

IRR terhadap CAR adalah positif. 

Sebaliknya apabila suku bunga turun maka 

akan menyebabkan penurunan pendapatan 

lebih besar daripada penurunan biaya yang 

mengakibatkan laba menurun, sehingga 

modal bank juga menurun dan CAR juga 

ikut menurun. Jadi, pengaruh IRR terhadap 

CAR adalah negatif. 

 

Hubungan PDN dengan CAR 

Pengaruh PDN terhadap CAR adalah positif 

maupun negatif. Apabila Aktiva Valas lebih 

besar daripada Pasiva Valas pada saat nilai 

tukar valas naik maka akan menyebabkan 

kenaikan pendapatan daripada kenaikan 

biaya, maka laba meningkat, sehingga modal 

yang dimiliki bank juga akan meningkat dan 

CAR juga meningkat. Jadi, pengaruh PDN 

terhadap CAR adalah positif. Sebaliknya 

apabila pada saat nilai tukar valas turun 

maka menyebabkan penurunan pendapatan 

lebih besar daripada penurunan biaya, 

sehingga hal ini mengakibatkan laba bank 

menurun, modal bank menurun dan CAR 

juga ikut menurun. Jadi, pengaruh PDN 

terhadap CAR adalah negatif. 

Hubungan BOPO dengan CAR 

Pengaruh BOPO terhadap CAR adalah 

negatif. Apabila BOPO meningkat terjadi 

peningkatan pada biaya-biaya operasional 

lebih besar dari pendapatan operasional. 

Akibatnya laba menurun dan modal 

mengalami penurunan sehingga 

mengakibatkan CAR menurun. Jadi, 

pengaruh BOPO terhadap CAR adalah 

negatif. 

Hubungan FBIR dengan CAR 

Pengaruh FBIR terhadap CAR adalah 

positif. Bila FBIR meningkat, artinya terjadi 

peningkatan pendapatan operasional non 

bunga yang lebih besar daripada 

peningkatan pendapatan operasional. 

Akibatnya, laba bank, serta modal bank 

meningkat sehingga CAR mengalami 

peningkatan. Jadi, pengaruh FBIR terhadap 

CAR adalah positif. 

Hubungan ROA dengan CAR 

Pengaruh ROA terhadap CAR adalah 

positif, karena jika ROA meningkat, artinya 

laba sebelum pajak meningkat lebih besar 

dari total aktiva, mengakibatkan modal 

meningkat sehingga CAR meningkat. Jadi, 

pengaruh ROA terhadap CAR adalah positif. 
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Hubungan NIM dengan CAR 

Pengaruh NIM terhadap CAR adalah positif. 

Hal ini dikarenakan apabila NIM meningkat 

artinya pendapatan bunga bersih yang 

meningkat lebih besar dari peningkatan rata-

rata aktiva produktif, menyebabkan laba 

bank meningkat, modal bank meningkat 

sehingga CAR juga meningkat. Jadi, 

pengaruh NIM terhadap CAR 

adalah positif. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang ditujukan dalam penelitian ini 

maka dapat disusun hipotesis penelitian 

yang ada pada gambar I sebagai berikut :  

H1  : LDR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, ROA, dan NIM secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia. 

H2  : Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H3  : Variabel NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H4  : Variabel APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H5 : Variabel IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia. 

H6  : Variabel PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H7  : Variabel BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H8  : Variabel FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H9  : Variabel ROA secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H10  : Variabel NIM secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

Gambar I 

Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Dilihat dari teknik pengumpulan 

data, jenis penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif, yaitu mengumpulkan data yang 

berupa angka, kemudian diolah dan 

dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah. Dalam penelitian ini 

merupakan data laporan keuangan Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

berdasarkan triwulan I tahun 2007 sampai 

dengan triwulan III tahun 2012. 

Jenis  data  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Dimana 

data sekunder, yaitu penelitian yang 

memanfaatkan data yang sudah tersedia di 

lembaga perbankan. Data laporan keuangan 

selama enam tahun terakhir (2007-2012),  

literatur,  serta  data  lainnya  yang  

berhubungan  dengan  objek penelitian. 

Penelitian ini termasuk penelitian 

assosiatif karena penelitian ini merupakan 

penelitian yang mencari hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lain yaitu 

kausal. Penelitian Kausal bertujuan untuk 

menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-

akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen 

tetapi dilakukan dengan pengamatan 

terhadap data dari faktor yang diduga 

menjadi penyebab, sebagai pembanding. ( 

Menurut Suryabrata, 2005). 

Batasan Identifikasi 

Penelitian ini dibatasi pada aspek tinjauan 

pengaruh likuiditas, kualitas aktiva, 

sensitivitas, efisiensi, dan profitabilitas 

terhadap CAR dengan subyek penelitian 

yang diambil adalah Bank-bank Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia dengan 

periode penelitian mulai triwulan I tahun 

2007 sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Identifikasi Variabel  

Variabel yang ada dalam penelitian ini 

meliputi variabel bebas yaitu: LDR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan 

NIM. Sedangkan untuk variabel tergantung 

yaitu CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. Dalam 

penelitian ini digunakan dua jenis variabel, 

yaitu: 

Variabel Dependent 

Y = CAR 

Variabel Independent 

a. X1 = LDR 

b. X2 = NPL 

c. X3 = APB 

d. X4 = IRR 

e. X5 = PDN 

f. X6 = BOPO 

g. X7 = FBIR 

h. X8 = ROA 

i. X9 = NIM 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 
Untuk menghindari salah pengertian 

terhadap masing-masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini maka perlu 

didefinisikan secara operasional masing-

masing variabel. 

LDR merupakan rasio perbandingan 

antara total kredit yang diberikan bank 

dengan total dana pihak ketiga yang dimiliki 

oleh Bank-bank Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia pada setiap akhir triwulan mulai 

triwulan I tahun 2007 sampai dengan 

triwulan III tahun 2012. 

NPL merupakan rasio perbandingan 

antara jumlah kredit bermasalah dengan total 

kredit yang diberikan oleh Bank-bank 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia pada 

setiap akhir triwulan mulai triwulan I tahun 

2007 sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

APB merupakan rasio perbandingan 

antara jumlah aktiva produktif bermasalah 

yang kolektibilitasnya kurang  lancar, 

diragukan dan macet dari kredit secara 

keseluruhan dengan total Aktiva Produktif 

yang dimiliki oleh Bank-bank Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia pada setiap 

akhir triwulan mulai triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 
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IRR merupakan rasio perbandingan 

antara surat-surat berharga dengan total dana 

pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank-bank 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia pada 

setiap akhir triwulan mulai triwulan I tahun 

2007 sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

PDN merupakan rasio perbandingan 

antara penjumlahan nilai absolut atas jumlah 

dari selisih aktiva dan pasiva valas ditambah 

dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban 

rekening administratif valas, baik 

menyangkut komitmen maupun kontijensi 

terhadap modal yang dimiliki oleh Bank-

bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

pada setiap akhir triwulan mulai triwulan I 

tahun 2007 sampai dengan triwulan III tahun 

2012. 

BOPO merupakan  rasio 

perbandingan antara total biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh Bank dengan total 

pendapatan operasional yang diterima oleh 

bank pada Bank-bank Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia pada setiap akhir 

triwulan mulai triwulan I tahun 2007 sampai 

dengan triwulan III tahun 2012. 

FBIR merupakan rasio perbandingan 

antara pendapatan operasional diluar 

pendapatan bunga dengan pendapatan 

operasional yang dimiliki oleh Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia pada 

setiap akhir triwulan mulai triwulan I tahun 

2007 sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

ROA merupakan rasio perbandingan 

antara laba bersih dengan total aktiva yang 

dimiliki oleh Bank-bank Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia pada setiap akhir 

triwulan mulai triwulan I tahun 2007 sampai 

dengan triwulan III tahun 2012. 

NIM merupakan rasio perbandingan 

antara pendapatan bunga bersih dengan total 

aktiva produktif yang dimiliki oleh Bank-

bank Swasta Nasional Devisa pada setiap 

akhir triwulan mulai triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

 

Populasi Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum Swasta 

Nasional di Indonesia seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 3.1. 

Dalam penelitian ini tidak menggunakan 

seluruh populasi Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia, tetapi hanya 

menggunakan beberapa Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia yang terpilih 

sebagai sampel penelitian. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, yaitu sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu 

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 

dilaksanakan.  

Berikut ini adalah beberapa kriteria yang 

digunakan untuk menentukan sampel dalam 

penelitian yaitu : 

1. Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia yang memiliki modal antara Rp 

300 Milyar sampai dengan Rp 400 Milyar 

per September 2012. 

2. Selama periode penelitian mulai triwulan 

I tahun 2007 sampai dengan triwulan III 

tahun 2012 Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia yang terpilih sebagai 

sampel posisi CAR pernah mengalami 

penurunan dan peningkatan. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS ver 11.5 maka dapat 

dilakukan analisis statistik yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Persamaan regresi linear berganda adalah 

persamaan yang digunakan untuk 

memperkirakan nilai dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel tergantung (Y)yang sudah 

diketahui. Dengan kata lain persamaan 

regresi mengukur pengaruh dari masing-

masing variabel bebas antara lain: LDR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA 

dan NIM terhadap variabel tergantung : 

CAR. 
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Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis 

penelitian yang telah dikemukakan pada 

bagian sebelumnya, maka dapat digunakan 

analisis regresi linier berganda. 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

signifikan tidaknya pengaruh seluruh 

variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel tergantung yang akan 

diuraikan sebagai berikut : 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = β9 

=0 Artinya semua variabel bebas (X1, X2, 

X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9) secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap terhadap variabel 

tergantung (Y) Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ β8 ≠ β9 

≠ 0 Artinya semua variabel bebas (X1, X2, 

X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9)secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel tergantung (Y) Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (LDR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA dan 

NIM) secara parsial terhadap variabel 

tergantung dengan melihat besarnya thitung. 

Sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1 

Hasil Uji Pengaruh Parsial 

Variabel thitung ttabel H0 H1 R r2 

LDR -3.606 1.6636 Diterima Ditolak -0.370 0.1369 

NPL 1.160 -1.6636 Diterima Ditolak 0.127 0.016129 

APB 0.827 -1.6636 Diterima Ditolak 0.091 0.008281 

IRR 2.394 +/-1.9893 Ditolak Diterima 0.256 0.065536 

PDN -0.735 +/-1.9893 Diterima Ditolak -0.081 0.006561 

BOPO -1.140 -1.6636 Diterima Ditolak -0.125 0.0225 

FBIR -0.764 1.6636 Diterima Ditolak -0.084 0.007056 

ROA 3.211 1.6636 Ditolak Diterima 0.334 0.111556 

NIM -1.909 1.6636 Diterima Ditolak -0.206 0.042436 

 

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui hasil 

dari analisis masing-masing variabel bebas 

adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil uji t LDR mempunyai 

nilai thitung sebesar -3,606 lebih kecil dari 

ttabel 1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X1 secara parsial mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

variabel tergantung (Y). Besarnya koefisien 

determinasi  parsial (r
2
)  adalah sebesar 

0.1369 yang berarti secara parsial variabel 

X1 memberikan kontribusi sebesar 13.69 

persen terhadap variabel tergantung (Y). 

Berdasarkan hasil uji t NPL mempunyai 

nilai thitung sebesar 1,160 lebih besar dari ttabel 

-1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X2 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 
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Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.016129 yang berarti secara 

parsial variabel X2 memberikan kontribusi 

1.61 persen terhadap variabel tergantung 

(Y).  

Berdasarkan hasil uji t APB mempunyai 

nilai thitung sebesar 0.827 lebih besar dari ttabel 

-1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

dterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X3 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.008281 yang berarti secara 

parsial variabel X3 memberikan kontribusi 

sebesar 0.83 persen terhadap variabel 

tergantung (Y).  

Berdasarkan hasil uji t IRR mempunyai nilai 

nilai thitung sebesar 2.394 lebih besar dari ttabel 

1,9893 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti 

variabel X4 mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.065536 yang berarti secara 

parsial variabel X4 memberikan kontribusi 

sebesar 6.55 persen terhadap variabel 

tergantung (Y).  

Berdasarkan hasil uji t PDN mempunyai 

nilai thitung  sebesar -0.735 lebih besar dari 

ttabel -1.9893 maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X5 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.006561 yang berarti secara 

parsial variabel X5 memberikan kontribusi 

sebesar 0.66  persen terhadap variabel 

tergantung (Y). 

Berdasarkan hasil uji t BOPO mempunyai 

nilai thitung  sebesar -1,140 lebih besar dari -

ttabel -1.6636 maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X6 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r2) 

adalah   sebesar   0.0225   yang   berarti  

secara  parsial  variabel  X6   memberikan 

kontribusi sebesar 2.25 persen terhadap 

variabel tergantung (Y). 

Berdasarkan hasil uji t FBIR mempunyai 

nilai thitung sebesar -0.764 lebih kecil dari 

ttabel 1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X7 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.007056 yang berarti secara 

parsial variabel X7  memberikan kontribusi 

sebesar 0.70 persen terhadap variabel 

tergantung (Y). 

Berdasarkan hasil uji t ROA mempunyai 

nilai thitung sebesar 3.211 lebih besar dari ttabel 

1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti 

variabel X8 mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r2) 

adalah sebesar 0.111556 yang berarti secara 

parsial variabel X8 memberikan kontribusi 

11.15 persen terhadap variabel tergantung 

(Y). 

Berdasarkan hasil uji t NIM mempunyai 

nilai thitung sebesar -1.909 lebih kecil dari ttabel 

1,6636 maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti 

variabel X9 mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel tergantung (Y). 

Besarnya koefisien determinasi parsial (r
2
) 

adalah sebesar 0.042436 yang berarti secara 

parsial variabel X9 memberikan kontribusi 

sebesar 4.24 persen terhadap variabel 

tergantung (Y). 

 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda menggunakan program SPSS ver 

11,5 maka dapat dilakukan pembahasan 

sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Kesesuaian Teori Dengan Hasil Penelitian 

Variabel  Arah pengaruh terhadap CAR Kesesuaian teori 

Teori Penelitian 

LDR Positif Negatif Tidak Sesuai 

NPL Negatif Positif Tidak Sesuai 

APB Negatif Positif Tidak Sesuai 

IRR Positif atau negatif Positif Sesuai 

PDN Positif atau negatif Negatif Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai 

FBIR Positif Negatif Tidak Sesuai 

ROA Positif Positif Sesuai 

NIM Positif Negatif Tidak Sesuai 

 

Berdasarkan teori pengaruh antara LDR 

terhadap CAR adalah positif, namun 

berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa LDR memiliki 

koefesien regresi negatif sebesar 0.151 

dengan tingkat signifikansi 0.001. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh antara LDR terhadap 

CAR adalah positif. LDR meningkat yang di 

tunjukkan dengan rata-rata trend 0.98 

persen. Meningkatnya LDR disebabkan 

peningkatan kredit yang disalurkan yang di 

tunjukkan dengan rata-rata trend 5 persen 

lebih besar dari DPK yang di tunjukkan 

dengan rata-rata trend 3.56 persen. Sehingga 

mengakibatkan peningkatan pada 

pendapatan bunga yang lebih besar daripada 

biaya bunga, sehingga laba naik maka modal 

naik dan CAR turun. Kesesuaian antara teori 

dengan hasil penelitian disebabkan karena 

LDR bank sampel penelitian mengalami 

peningkatan, sementara CAR mengalami 

penurunan yang ditunjukkan dengan rata-

rata trend -0.12 persen. Peningkatan modal 

yang ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.40 

persen lebih kecil daripada peningkatan 

ATMR yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend 4.65 persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

NPL terhadap CAR adalah negatif namun 

berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa NPL memiliki 

koefesien regresi positif sebesar 0,462 

dengan tingkat signifikansi 0,249. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya hubungan antara NPL dengan 

CAR adalah negatif. NPL mengalami 

penurunan yang di tunjukkan dengan rata-

rata trend -0.15 persen. Menurunnya NPL 

disebabkan peningkatan total kredit 

bermasalah yang di tunjukkan dengan rata-

rata trend 22.08 persen lebih besar dari total 

kredit yang di tunjukkan dengan rata-rata 

trend 5 persen. Kesesuaian antara teori 

dengan hasil penelitian disebabkan karena 

NPL bank sampel penelitian mengalami 

penurunan, sementara CAR mengalami 

penurunan yang ditunjukkan dengan rata-

rata trend -0.12 persen. Peningkatan modal 

yang ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.40 

persen lebih kecil daripada peningkatan 

ATMR yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend 4.65 persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

antara APB terhadap CAR adalah negatif, 

namun berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa APB memiliki 

koefesien regresi positif sebesar 0.351 

dengan tingkat signifikansi 0.410. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya hubungan antara APB dengan 

CAR adalah negatif. APB mengalami 

penurunan yang di tunjukkan dengan rata-

rata trend -0.09 persen. Menurunnya APB 
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disebabkan peningkatan total aktiva 

produktif bermasalah yang di tunjukkan 

dengan rata-rata trend 11.60 persen lebih 

besar dari total aktiva produktif yang di 

tunjukkan dengan rata-rata trend 5.01 

persen. Kesesuaian antara teori dengan hasil 

penelitian disebabkan karena APB bank 

sampel penelitian mengalami penurunan, 

sementara CAR mengalami penurunan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend -0.12 

persen. Peningkatan modal yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend 4.40 persen lebih 

kecil daripada peningkatan ATMR yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.65 

persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

IRR terhadap CAR adalah positif maupun 

negatif dan berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa IRR memiliki 

koefesien regresi positif sebesar 0.127 

dengan tingkat signifikansi 0.019. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya hubungan antara IRR dengan 

CAR adalah positif maupun negatif. IRR 

mengalami penurunan yang di tunjukkan 

dengan rata-rata trend -0.03 persen. 

Menurunnya IRR disebabkan peningkatan 

total IRSA yang di tunjukkan dengan rata-

rata trend 3.61 persen lebih besar dari total 

IRSL yang di tunjukkan dengan rata-rata 

trend 3.54 persen. Kesesuaian antara teori 

dengan hasil penelitian disebabkan karena 

IRR bank sampel penelitian mengalami 

penurunan, sementara CAR mengalami 

penurunan yang ditunjukkan dengan rata-

rata trend -0.12 persen. Peningkatan modal 

yang ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.40 

persen lebih kecil daripada peningkatan 

ATMR yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend 4.65 persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

PDN terhadap CAR adalah positif maupun 

negatif dan berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa PDN memiliki 

koefesien regresi negatif sebesar -0.057 

dengan tingkat signifikansi 0.464. Hal ini 

tidak sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh PDN terhadap CAR 

adalah positif maupun negatif. PDN 

mengalami peningkatan yang di tunjukkan 

dengan rata-rata trend 0.06 persen. 

Meningkatnya PDN disebabkan peningkatan 

total aktiva valas lebih besar dari total 

passiva valas yang disalurkan bank. 

Sehingga mengakibatkan peningkatan pada 

pendapatan bunga yang lebih besar daripada 

biaya bunga, sehingga laba naik maka modal 

naik dan CAR turun. Ketidaksesuaian antara 

teori dengan hasil penelitian disebabkan 

karena PDN bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan dan CAR 

mengalami penurunan yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend -0.12 persen. 

Peningkatan modal yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend 4.40 persen lebih 

kecil daripada peningkatan ATMR yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.65 

persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

BOPO terhadap CAR adalah negatif, namun 

berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa BOPO memiliki 

koefesien regresi negatif sebesar 0.138 

dengan tingkat signifikansi 0.258. Hal ini 

tidak sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh BOPO terhadap CAR 

adalah negatif. BOPO mengalami penurunan 

yang di tunjukkan dengan rata-rata trend -

0.39 persen. Menurunnya BOPO disebabkan 

peningkatan total beban operasional yang di 

tunjukkan dengan rata-rata trend 31.99 

persen lebih kecil dari total pendapatan 

operasional yang di tunjukkan dengan rata-

rata trend 33.57 persen. Ketidaksesuaian 

antara teori dengan hasil penelitian 

disebabkan karena BOPO bank sampel 

penelitian mengalami penurunan, sementara 

CAR mengalami penurunan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend -0.12 

persen. Peningkatan modal yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend 4.40 persen lebih 

kecil daripada peningkatan ATMR yang 
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ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.65 

persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

FBIR terhadap CAR adalah positif, namun 

berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa FBIR memiliki 

koefesien regresi negatif sebesar -0.138 

dengan tingkat signifikansi 0.447. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh FBIR terhadap CAR 

adalah positif. FBIR mengalami peningkatan 

yang di tunjukkan dengan rata-rata trend 

0.46 persen. Meningkatnya FBIR 

disebabkan peningkatan total pendapatan 

operasional lain yang di tunjukkan dengan 

rata-rata trend 45.19 persen lebih kecil dari 

total pendapatan operasional yang di 

tunjukkan dengan rata-rata trend 33.57 

persen. Kesesuaian antara teori dengan hasil 

penelitian disebabkan karena BOPO bank 

sampel penelitian mengalami peningkatan, 

sementara CAR mengalami penurunan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend -0.12 

persen. Peningkatan modal yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend 4.40 persen lebih 

kecil daripada peningkatan ATMR yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.65 

persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

terhadap ROA terhadap CAR adalah positif 

dan berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa ROA memiliki 

koefesien regresi positif sebesar 3.416 

dengan tingkat signifikansi 0.002. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh ROA terhadap CAR 

adalah positif. ROA mengalami peningkatan 

yang di tunjukkan dengan rata-rata trend 

0.04 persen. Meningkatnya ROA disebabkan 

peningkatan total laba sebelum pajak yang 

di tunjukkan dengan rata-rata trend -6.49 

persen lebih kecil dari rata-rata total aktiva 

yang di tunjukkan dengan rata-rata trend 

3.55 persen. Kesesuaian antara teori dengan 

hasil penelitian disebabkan karena ROA 

bank sampel penelitian mengalami 

peningkatan, sementara CAR mengalami 

penurunan yang ditunjukkan dengan rata-

rata trend -0.12 persen. Peningkatan modal 

yang ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.40 

persen lebih kecil daripada peningkatan 

ATMR yang ditunjukkan dengan rata-rata 

trend 4.65 persen sehingga CAR turun. 

Berdasarkan hasil penelitian teori pengaruh 

NIM terhadap CAR adalah positif, namun 

berdasarkan hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa NIM memiliki 

koefesien regresi negatif sebesar -0.748 

dengan tingkat signifikansi 0.002. Hal ini 

sesuai dengan landasan teori yang 

seharusnya pengaruh NIM terhadap CAR 

adalah positif. NIM mengalami peningkatan 

yang di tunjukkan dengan rata-rata trend 

0.02 persen. Meningkatnya NIM disebabkan 

peningkatan pendapatan bunga bersih yang 

di tunjukkan dengan rata-rata trend 4.59 

persen lebih kecil dari total rata-rata total 

aktiva produktif yang di tunjukkan dengan 

rata-rata trend 3.73 persen. Kesesuaian 

antara teori dengan hasil penelitian 

disebabkan karena NIM bank sampel 

penelitian mengalami peningkatan, 

sementara CAR mengalami penurunan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend -0.12 

persen. Peningkatan modal yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend 4.40 persen lebih 

kecil daripada peningkatan ATMR yang 

ditunjukkan dengan rata-rata trend 4.65 

persen sehingga CAR turun. 

 

KESIMPULAN,  SARAN, DAN 

KETERBATASAN  

Berdasarkan  hasil analisis dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

ROA, dan NIM secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa likuiditas, kualitas 

aktiva, sensitifitas, efisiensi dan 
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profitabilitas secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia. Besarnya pengaruh 

variabel LDR, NPL, APB, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, ROA, dan NIM sebesar 76,2 

persen, sedangkan sisanya sebesar 23,8 

persen di pengaruhi oleh variabel lain. 

Dengan demikian hipotesis yang pertama 

yang menyatakan bahwa LDR, NPL, APB, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

diterima..  

LDR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh LDR terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia sebesar 13.69 persen. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia ditolak. 

NPL   secara   parsial   mempunyai   

pengaruh  positif  yang   tidak  signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia periode 

triwulan I tahun 2007 sampai dengan 

triwulan III tahun 2012. Besarnya pengaruh 

NPL terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia sebesar 

1.61 persen. Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa NPL secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif  yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

ditolak. 

APB secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh APB terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia sebesar 0.83 persen. Dengan 

demikian hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

ditolak. 

IRR secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh IRR terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia sebesar 6.55 persen. Dengan 

demikian hipotesis kelima yang menyatakan 

bahwa IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif  maupun negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

diterima. 

PDN secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh PDN terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia sebesar 0.66 persen. Dengan 

demikian hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh positif  maupun 

negatif yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia ditolak. 

BOPO secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh BOPO terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia sebesar 2.25 persen. Dengan 
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demikian hipotesis ketujuh yang 

menyatakan bahwa BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

ditolak. 

FBIR secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh FBIR terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia sebesar 0.70 persen. Dengan 

demikian hipotesis kedelapan yang 

menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif  yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

ditolak. 

ROA secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh ROA terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia sebesar 11.15 persen. Dengan 

demikian hipotesis kesembilan yang 

menyatakan bahwa ROA secara parsial 

mempunyai pengaruh positif  yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa di Indonesia 

diterima. 

NIM secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

di Indonesia periode triwulan I tahun 2007 

sampai dengan triwulan III tahun 2012. 

Besarnya pengaruh NIM terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa di 

Indonesia sebesar 4.24 persen. Dengan 

demikian hipotesis kesepuluh yang 

menyatakan bahwa NIM secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia ditolak. 

Adapun keterbatasan penelitian yang 

dihadapi adalah Subyek penelitian ini hanya 

terbatas pada Bank Bank Of India Indonesia, 

Bank Index Selindo, Bank Agroniaga, dan 

Bank Maspion. Periode penelitian yang 

digunakan selama enam tahun yaitu mulai 

tahun 2007 sampai dengan Triwulan III 

Tahun 2012. Serta jumlah variabel yang 

diteliti terbatas, khususnya variabel bebas 

yang hanya meliputi LDR, NPL, APB, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian 

yang telah disimpulkan diatas masih terdapat 

masih banyak kekurangan dan belum 

sempurna. Untuk itu penulis menyampaikan 

beberapa saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi berbagai pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasil penelitian : 

Bagi pihak bank 

Kebijakan yang terkait dengan LDR, 

hendaknya Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia pada sampel penelitian 

diharapkan untuk meningkatkan penyaluran 

kredit bersamaan dengan upaya peningkatan 

jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. 

Namun demikian harus diupayakan besarnya 

persentase peningkatan kredit yang 

diberikan lebih besar dari persentase 

kenaikan dana pihak ketiga yang berhasil 

dihimpun. Sehingga dapat menambah 

pendapatan bank, laba meningkat, modal 

meningkat dan CAR pun juga meningkat 

Kebijakan yang terkait dengan APB, 

hendaknya Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia pada sampel penelitian 

memperhatikan dan menekan aktiva 

produktif bermasalahnya dibandingkan 

aktiva produktif dengan memperhatikan dan 

mengendalikan hal-hal yang mampu 

mempengaruhi adanya aktiva produktif 

bermasalah terhadap kinerja bank. Oleh 

sebab itu upaya secara terus menerus harus 

dilakukan oleh Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa di Indonesia untuk 
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menekan adanya aktiva bermasalah 

khususnya pada Bank Of India Indonesia 

dan Bank Index Selindo. 

Kebijakan yang terkait dengan BOPO, 

hendaknya Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa di Indonesia pada sampel penelitian 

diharapkan tetap menjaga dan meningkatkan 

tingkat efisiensi agar pendapatan 

operasionalnya lebih tinggi daripada biaya 

operasional sehingga profit operasionalnya 

relatif tinggi sehingga CAR meningkat. 

Terutama bagi Bank Of India Indonesia 

yang memiliki rata-rata BOPO paling rendah 

di antara semua sampel penelitian. 

Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang sama dengan 

judul penelitian ini, sebaiknya menambah 

variabel yang lain, selain yang di teliti pada 

penelitian ini. Sehinga dapat diperoleh hasil 

yang lebih baik.  

Peneliti yang akan datang diharapkan 

menambah periode penelitian dan subjek 

penelitian. Agar mempermudah dalam 

pengukuran pengaruh kinerja bank serta 

dapat memberikan hasil pengujian yang 

lebih baik dan juga untuk menambah 

pengetahuan mahasiswa terhadap ilmu 

perbankan. 
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