
 

14 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Nurul Trikumala (2013) 

Pada penelitiannya tidak mengabaikan adanya penelitian terdahulu 

yang dirasa sangat bermanfaat sebagai acuan bagi penulis, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul Trikumala K. (2013) dengan judul mengenai “Pengaruh 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap 

CAR pada Bank Swasta Nasional Devisa”. 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian tersebut mengenai 

variabel LDR, APB, NPL, BOPO, PDN, IRR, ROA, dan NIM baik secara 

bersama-sama maupun secara parsial yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank swasta nasional devisa 

periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 2012. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini telah 

menggunakan cara purposive sampling. Data yang dianalisis merupakan data 

sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisa regresi linier berganda yang terdiri atas uni serempak (uji F) dan 

uji parsial (uji t). Kesimpulan yang dapat diambil atas penelitian milik Nurul 

Trikumala K. Sebagai berikut: 

1. Variabel LDR, APB, NPL, BOPO, PDN, IRR, ROA, dan NIM secara bersama 
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-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy  

Ratio (CAR) pada bank swasta nasional devisa periode triwulan I 2008 sampai 

dengan triwulan IV 2012. 

2. Variabel NIM dan IRR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank swasta 

nasional devisa periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 2012. 

3. Variabel BOPO, APB, dan NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank swasta 

nasional devisa periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 2012. 

4. Variabel LDR, PDN, dan ROA secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang  tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

swasta nasional devisa periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 

2012. 

5. Diantara delapan  variabel bebas, yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank swasta nasional devisa 

periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan IV 2012 adalah Net Interest 

Margin (NIM). 

 

b. Agit Endar Prayogi (2014) 

Pada penelitian ini tidak mengabaikan adanya dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Agit Endar Prayogi (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi Profitabilitas 

Terhadap CAR Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia”. 
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Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah variabel LDR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM baik secara bersama 

maupun parsial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada bank umum swasta nasional devisa di indonesia periode 

triwulan I 2009 sampai dengan triwulan IV 2013. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara 

purposive sampling. Data yang dianalisis merupakan data sekunder dan metode 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Untuk 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisa regresi linier 

berganda yang terdiri atas uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Kesimpulan 

yang dapat kita ambil dari penelitian milik Agit Endar Prayogi sebagai berikut : 

1. LDR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

2. Variabel IRR dan ROA secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan tehadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa. 

3. Variabel LDR, FBIR, dan NIM secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. 

4. Variabel NPL, APB, PDN, dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 
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5. Dari sembilan variabel bebas, yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). 

 

c. Hendra Fitrianto dkk (2015) 

Pada penelitian ini tidak mengabaikan adanya dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Fitrianto dkk (2015) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi Terhadap 

Rasio Kecakupan Modal Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta”. 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah variabel NPL, 

NPA, ROA, ROE, LDR, dan BOPO baik secara bersama-sama maupun secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada kecakupan modal perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta periode 

triwulan I 2010 sampai dengan triwulan IV 2014. 

Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

analisa regresi linier berganda yang terdiri atas uji serempak (uji F) dan uji parsial 

(uji t). Kesimpulan yang kita ambil dari penelitian Hendra Fitrianto sebagai 

berikut : NPL, NPA, ROA, ROE, LDR, dan BOPO secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 

kecakupan modal perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta. 

1. Variabel NPL dan NPA secara parsial memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada kecakupan modal 

perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta. 
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2. Variabel ROA dan ROE secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada kecakupan modal 

perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta. 

3. Variabel LDR dan BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada kecakupan modal 

perbankan yang terdaftar di bursa efek jakarta.  

 

d. Dendy Julius Pratama (2015) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap CAR 

Pada Bank-Bank Swasta Nasional Go Public”. Permasalahan yang diangkat pada 

penelitian ini adalah variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR baik 

secara bersama maupun parsial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum swasta nasional devisa di 

indonesia periode triwulan I 2008 sampai dengan triwulan II 2012. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cara 

purposive sampling. Data yang dianalisis merupakan data sekunder dan metode 

yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi. Untuk 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisa regresi linier 

berganda yang terdiri atas uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Kesimpulan 

yang dapat kita ambil dari penelitian milik Dendy Julius Pratama sebagai berikut : 

1. Variabel LDR dan IPR secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

2. Variabel NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 
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3. Variabel IRR dan PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

4. Variabel FBIR secara Parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public 

5. Variabel BOPO secara Parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

Persaman dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat 

dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU  

DENGAN PENELITIAN SAAT INI 

 

Keterangan 

Nurul 

Trikumala 

2013 

Agit Endar 

Prayogi 

2014 

Hendra 

Fitrianto 

2015 

Dendy Julius 

Pratama 

2015 

Peneliti 

Sekarang 

2016 

Variabel 

Tergantung 

LDR, APB, 

NPL, BOPO, 

PDN, IRR, 
ROA dan NIM 

LDR, NPL, 

APB, IRR, 
PDN, BOPO, 

FBIR, ROA dan 

NIM 

NPL, NPA, 

ROA, ROE, 

LDR, dan 
BOPO 

LDR, IPR, NPL, 
IRR, PDN, 

BOPO, dan FBIR 

LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, 

ROA, ROE dan 
NIM 

Teknik 

Sampling 

Purposive 
Sampling 

Purposive 
Sampling 

Purposive 
Sampling 

Purposive 
Sampling 

Purposive 
Sampling 

Subyek 

Penelitian 

Bank Umum 
Swasta 

Nasional 

Devisa 

Bank Umum 
Swasta 

Nasional 

Devisa 

Bank Umum 

Swasta 
Nasional Devisa 

Yang Terdapat 

Pada Bursa 
Efek Indonesia 

Bank Umum 

Swasta Nasional 
Go Public 

Bank Umum 

Swasta Nasional 
Devisa 

Jenis Data Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Periode 

Penelitian 

Triwulan I 
2008 – triwulan 

IV 2012 

Triwulan I 2009 
– triwulan III 

2013 

Triwulan I 2010 
– triwulan IV 

2014 

Triwulan I 2008 – 

triwulan II 2012 

Triwulan I 2011 
– triwulan IV 

2015 

Teknik 

Analisis Data 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Berganda 

Sumber : Nurul Trikumala (2013), Agit Andar Prayogi (2014), Hendra Fitrianto (2015), Dendy Julius Pratama (2015) 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan permodalan bank. Berikut merupakan penjelasan tentang teori-teori yang 



20 

 

digunakan. 

 

2.2.1 Permodalan Bank 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2, bank wajib 

menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud ayat 1 

dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM). Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

ditetapkan paling rendah sebagai berikut : 

 8 persen dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dnegan 

profil risiko peringkat 1. 

 9 persen sampai dengan kurang dari 10 persen dari ATMR untuk bank 

dengan profil risiko peringkat 2. 

 10 persen sampai dengan kurang dari 11 persen dari ATMR untuk bank 

dengan profil risiko peringkat 3 atau 

 11 persen sampai dengan 14 persen dari ATMR untuk bank dengan profil 

risiko peringkat 4 atau peringkat 5. 

Modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas : 

A. Modal Inti 

Komponen modal inti dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/12/PBI/2013 pasal 9 ayat 1 huruf a terdiri atas : 

1. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik 

bank. Dalam hal bank berbentuk koperasi, maka modal disetor terdiri atas 

simpanan dan simpanan wajib para anggota (Julius R, 2014:53) 
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2. Cadangan tambahan modal berasal dari (Herman Darmawi, 2012:84) : 

 Agio/disagio saham. 

 Modal sumbangan. 

 Cadangan umum dan tujuan. 

 Laba/Rugi tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak. 

 Laba/Rugi tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50 persen). 

 Selisih lebih/kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri. 

 Dana setoran modal. 

 Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual. 

B. Modal Pelengkap 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak 

dan pinjaman, yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Modal pelengkap 

dapat berupa sebagai berikut (Herman Darmawi, 2012:85-87) : 

1. Modal pinjaman atau modal quasi, meliputi sejumlah instrumen finansial 

yang mempunyai karakteristik kombinasi antara ekuitas dan hutang. 

2. Pinjaman subordinasi (Maksimum 50 persen dari modal inti) 

3. Peningkatan harga saham pada potofolio tersedia untuk dijual (50 persen) 

4. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih 

jumlah penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

Direktorat Jendral Pajak. 

5. Cadangan umum PPAP (maksimum 1,25 persen dari ATMR), yaitu cadangan 

yang dibentuk dengan cara membebani laba/rugi tahun berjalan, dengan 

maksud menampung kerugian yang mungkin timbul pada aset produktif, 
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seperti kredit, investasi dalam sekuritas, penempatan pada bank lain, tagihan 

derivatif, tagihan ekseptasi, dan penyertaan. 

C. Fungsi Modal 

Adapun fungsi modal sebagai berikut (Julius R, 2014:55) : 

1. Menutupi kerugian usaha sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko  

usaha perbankan. 

 Risiko kredit macet 

 Risiko kecurangan 

 Risiko investasi adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi oleh para 

bankir. Risiko itu dapat menimbulkan kerugian usaha sehingga perlu ditutup 

dari modal agar aktivitas tetap berjalan. 

2. Melindungi para deposan dan kreditor 

Apabila bank mengalami kebangkrutan, biasanya dilikuidasi. Dalam proses 

likuidasi sering terjadi bahwa jumlah utang lebih besar daripada aktivanya. Agar 

tagihan kepada para deposan dan kreditor terpenuhi, modal bank dapat dipakai 

untuk memenuhinya. 

 Membiayai aktiva 

 Membatasi pertumbuhan bank 

Adapun cara untuk mengukur tingkat permodalan dapat menggunakan 

rasio sebagai berikut (Kasmir, 2012 : 322-325) : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang bertujuan memastikan bahwa bank 

dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Modal 
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merupakan sumber daya yang sangat mahal sehingga bank harus mengelolanya 

seefisien dan seefektif mungkin. Sementara itu, tujuan dari pengawasan bank 

adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat. Untuk 

itu, bank harus menjaga modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko 

yang timbul dari bisnisnya. Dalam kaitan ini, pengawas harus memastikan bahwa 

persyaratan modal minimum yang dijadikan acuan adalah aman dan tepat untuk 

semua bank (Julius R, 2014:75).  

CAR =
Modal Bank

ATMR
X 100% … … … … … … . … … . . … … … … … … … … … … … … (1) 

Keterangan : 

 Modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap dikurangi 

penyertaan. Modal inti terdiri dari modal disetor, L/R tahun berjalan, agio 

saham, cadangan umum dan tujuan, laba ditahan dan L/R tahun lalu. Modal 

pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan 

aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi dan modal dan pinjaman 

subordinasi. 

 ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada 

neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing-masing. 

 ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada 

rekening administratif bank dikalikan dengan bobot risiko masing-masing. 

2. Primary Ratio (PR) 

Primary ratio digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah 

memadai atau sejauh mana penurunannya yang terjadi di dalam total aset masuk 

ditutupi oleh equity capital (modal disetor, cadangan umum, dana setoran modal, 
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cadangan lainnya, sisa laba tahun lalu, dan laba tahun berjalan). Besarnya rasio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

PR =
Modal

Total aset
X 100% … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … . (2) 

3. Risk Assets Ratio (RAR) 

Risk Assets Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemungkinan penurunan risk 

assets. Rumus untuk mencari Risk Assets Ratio sebagai berikut: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Modal Bank

Total Aset − Kas − Surat Berharga
 X 100% … … . … . . (3) 

4. Secondary Risk Ratio (SRR) 

Secondary Risk Ratio untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko 

lebih tinggi. Rumus untuk mencari Secondary Risk Ratio sebagai berikut : 

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Modal Bank

Secondary Risk Ratio
 X 100% … … … … . … … … … (4) 

5. Capital Ratio (CR) 

Capital Ratio merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan 

penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena 

bunga gagal ditagih. Rumus untk mencari Capital Ratio sebagai berikut : 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Modal Bank + Cad.  Kerugian Pinjaman

Total Aset
 X 100% … … … . . (5) 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah CAR. 

 

2.2.2 Likuiditas Bank 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar 

kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi 
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permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid 

(Kasmir, 2012:315). Suatu bank dapat dikatan likuid jika bank yang bersangkutan 

dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua 

deposannya, dan dapat memenuhi permintaan yang diajukan tanpa terjadi 

penangguhan. Rasio yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas ini adalah 

(Kasmir, 2012 : 315-319) : 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝑅1 =
Jumlah Kredit yang Diberikan

Jumlah dana masyarakat + modal sendiri
X 100% … … … . … . . … … (6) 

Namun, Veithzal Rivai berpendapat berbeda bahwa untuk mengukur Loan 

Deposit Ratio (LDR) menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐿𝐷𝑅2 =
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga
X 100% … … … … … … … … … … … … … … … . (7) 

Keterangan : 

 Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk kredit kepada bank lain). 

 Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan deposito (tidak 

termasuk antar bank). 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam  melunasi 

kewajibannya para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surang berharga 
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yang dimilikinya. IPR menggambarkan kemampuan bank dalam membayar 

kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan 

mencairkan surat-surat berharga yang dimiliki bank. Tujuan bank 

menginvestasikan dana dalam surat berharga adalah untuk menjaga likuiditas 

keuangan tanpa mengorbankan kemungkinan mendapatkan penghasilan. Besarnya 

rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

IPR =
Surat − surat Berharga yang Dimiliki Bank

Total Dana Pihak Ketiga
 X 100% … … … … . … … … (8) 

Keterangan : 

 Surat berharga dalam hal ini adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat 

berharga yang dimiliki bank, obligasi pemerintah dan surat berharga yang 

dibeli dengan janji dijual kembali (repo). 

  Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan, dan dreposito (tidak 

termasuk antar bank). 

c. Banking Ratio  

Banking Ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank dengan 

membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang 

dimiliki. Rumus untuk mencari Banking Ratio sebagai berikut : 

𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Kredit yang diberikan

Total dana pihak ketiga
 X 100% … … … … . … … … … . (9) 

d. Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi 

kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank. 

Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 
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CR =
Alat − alat likuid

Pinjaman Jangka Pendek
 X 100% … … … … … … … … … … … … … . … … (10) 

Keterangan : 

 Komponen alat-alat likuid terdiri dari : kas, giro pada bank indonesia, giro 

pada bank lain, tagihan lainnya, dan surat berharga.  

e. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to Asset Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah 

kredit yang diberikan dengan jumlah harta atau aset yang dimiliki oleh bank. 

Semakin tinggi rasio maka semakin rendah tingkat likuiditas bank karena jumlah 

aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. Rasio ini 

dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut : 

LAR =
Kredit yang diberikan

Total Aset
 X 100% … … … … … … … … … … … … . . … … . . . (11) 

Keterangan:  

 Jumlah kredit yang diberikan diperoleh dari aktiva neraca pos 10 (kredit yang 

diberikan) tapi PPAP tidak mendukung. 

 Jumlah aset yang diperoleh dari neraca aktiva yaitu total aktivanya. 

 Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin kecil tingkat likuiditasnya 

karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin 

besar. 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah 𝐿𝐷𝑅2 dan IPR. 

  

2.2.3 Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva merupakan aset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki 

bank dan riil dari aset tersebut. Kemerosotan kualitas dan nilai aset-aset 
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merupakan sumber erosi terbesar bagi bank. Penilaian kualitas aset merupakan 

penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecakupan manajemen risiko kredit 

(Veithzal Rivai, 2013:473). Kualitas aktiva dapat diukur menggunakan rasio-rasio 

sebagai berikut (Taswan, 2010 :164-167) : 

1. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Aktiva Produktif Bermasalah ini adalah bagian dari Kualitas Aktiva yang dimiliki 

bank yang terdiri dari aktiva produktif dan non produktif. Aktiva produktif adalah 

penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, surat 

berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli 

dengan janji akan dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan dan tagihan 

rekening administratif. APB adalah aktiva produktif kurang lancar, diragukan dan 

macet. Yang termasuk dalam komponen Aktiva Produktif Bermasalah adalah 

kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan 

penyertaan modal. Aktiva bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

APB =
Aktiva Produktif Bermasalah

Aktiva Produktif
X 100% … … … … … . . … … … … … … … (12) 

Keterangan : 

 Aktiva Produktif Bermasalah merupakan aktiva produktif dengan kualitas 

kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) yang terdapat dalam 

kualitas aktiva produktif. 

 Aktiva produktif terdiri dari : Jumlah seluruh aktiva produktif pihak terkait 

yang terdiri dari lancar (L), dalam pengawasan khusus (DPK), kurang lancar 

(KL), diragukan (D), dan macet (M) yang terdapat dalam kualitas aktiva. 

2. Non Performing Loan (NPL) 
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Non Performing Loan merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank 

umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam 

proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur. Di sisi lain NPL 

juga akan menyebabkan tingginya biaya modal (cost of capital) yang tercermin 

dari biaya operasional dari bagi bank umum yang bersangkutan. Dengan tingginya 

biaya modal maka akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank 

(Julius R, 2014:164). Rasio ini dapat menggunakan rumus : 

NPL =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 X 100% … … … … … … … . … . . … … … … … … … … (13) 

Keterangan : 

 Kredit bermasalah merupakan kredit yang terdiri dari kurang lancar (KL), 

diragukan (D), dan macet (M). 

 Total kredit merupakan jumlah kredit kepada pihak ketiga untuk pihak terkait 

maupun tidak terkait. 

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

PPAP adalah rasio untuk mengukur tingkat kecukupan pemenuhan PPAP, yaitu 

hasil perbandingan antara PPAP yang telah dibentuk dengan PPAP yang dibentuk. 

PPAP yang telah dibentuk adalah cadangan yang telah dibentuk sebesar 

persentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Rasio PPAP dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

𝑃PAP =
PPAP Yang Telah Dibentuk

PPAP Yang Wajib Dibentuk
 X 100% … … … … … … . … … … … … … . (14) 

Keterangan : 
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 PPAP yang telah dibentuk : PPAP yang telah dibentuk terdiri dalam laporan 

aktiva produktif. 

 PPAP yang wajib dibentuk : total PPAP yang wajib dibentuk terdapat dalam 

laporan kualitas aktiva produktif. 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah APB dan NPL. 

 

2.2.4 Sensitivitas 

Sensitivitas merupakan kemampuan bank dalam merespon sensitif tidaknya 

perubahan harga pasar yang sangat berpengaruh pada tingkat profitabilitas bank 

(Veithzal Rivai, 2013:473). Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat suku 

bunga adalah IRR dan nilai tukar adalah PDN. Sensitivitas terhadap pasar dapat 

diukur menggunakan rumus sebagai berikut  (Mudrajad dan Suhardjono, 2011 : 

274-275) :  

1. Interest Rate Risk (IRR) 

Volatilitas suku bunga telah mengakibatkan manajemen atas risiko gejolak suku 

bunga menduduki posisi sentral bagi investor, termasuk dunia perbankan. Pada 

bank komersial hampir seluruh perhatiannya pada manajemen risiko suku bunga 

yang dimaksud, karena pergolakan suku bunga mempengaruhi portofolio aset 

yang dimiliki bank-bank yang sebagian besar berupa sekuritas disebabkan 

harganya yang sensitif terhadap gejolak suku bunga. Rasio ini dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

IRR =
IRSA

IRSL
 X 100% … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … . … … (15) 

Komponen IRSA dan IRSL sebagai berikut : 
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a. IRSA (Interest Rate Sensitive Assets) adalah Sertifikat Bank Indonesia, Giro 

pada Bank Lain, Penempatan pada Bank Lain, Penempatan pada Bank 

Indonesia, Surat Berharga yang dimiliki, Kredit yang diberikan, dan 

Penyertaan. 

b. IRSL (Interest Rate Sensitive Liabilities) adalah Giro, Tabungan, Deposito, 

Sertifikat Deposito, Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang diterbitkan, 

dan Pinjaman yang diterima. 

Rasio IRR dapat dilihat melalui perbandingan antara aset positif terhadap bunga 

dengan dana yang juga sensitif terhadap bunga. Besar kecilnya bunga tergantung 

pula fluktuasi tingkat suku bunga dari sumber dana yang digunakan dengan 

tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut. Untuk mengetahui hasil dari 

IRR dapat digunakan kategori sebagai berikut : 

a). RSA = RSL : Rasio Kurang Berisiko 

b). RSA > 1 : ISA > maka dapat menguntungkan jika tingkat bunga naik. 

c). RSL < 1 : ISL > maka dapat  menguntungkan jika tingkat bunga turun. 

 

2. Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN merupakan sensitivitas bank terhadap selisih bersih antara aktiva dan pasiva 

valas setelah memperhitungkan rekening-rekening administratifnya. Dalam 

ketentuan Bank Indonesia telah ditetapkan bahwa besarnya PDN secara 

Keseluruhan jumlahnya maksimum 20 persen dari modal bank yang 

bersangkutan. Sedangkan untuk setiap jenis valuta asing tidak ditentukan 

besarnya. Posisi tersebut berlaku secara harian dan pelampauan dari batas 

ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan 
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pembinaan bank. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus: 

PDN =
Ak. Valas − Pas. Valas + Selisih Off Balance Sheet

Modal
 X 100% … … … . (16) 

Keterangan : 

 Aktiva valas : giro pada bank lain, penempatan giro pada bank lain, surat 

berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan. 

 Pasiva valas : giro, simpanan berjangka, surat berharga yang diterbitkan, 

pinjaman yang diterima. 

 Off balance sheet : tagihan dan kewajiban komitmen kontijensi (valas). 

 Modal : modal, agio (disagio), opsi saham, modal sumbangan, dan setoran 

modal, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aktiva 

tetap, laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga, selisih transaksi 

perubahan ekuitas anak perusahaan, pendapatan komprehensif lainnya, saldo 

laba (rugi). 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah IRR dan PDN. 

 

2.2.5 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan bank 

dalam mencari keuntungan atau laba bankdalam suatu periode tertentu. Penilaian 

rasio ini merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk 

mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan. Dimana profitabilitas 

memiliki peran yang sangat penting baik bagi pemiliknya dan juga bagi pihak-

pihak lain di dalam masyarakat. (Kasmir, 2012 : 354). Untuk mengukur 
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profitabilitas menggunakan rumus sebagai berikut (Veithzal Rivai dkk, 2013 : 

480-481) :  

1. Return On Asset (ROA) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh profitabilitas dan mengelola tingkat efisiensi usaha bank secara 

keseluruhan. Semakin besar nilai rasio rentabilitas usaha bank semakin baik atau 

bank dapat dikatakan sehat. Sedangkan, menurut Bank Indonesia Return On Asset 

(ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total 

aset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan 

keuangan bank. Rasio ini sangat penting, mengingat keuntungan yang diperoleh 

dari aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar 

Return On Asset (ROA) suatu bank, semakin besar tingkat keuntungan yang 

dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset. Rasio ini diukur menggunakan rumus: 

ROA =
Laba Sebelum Pajak

Rata − rata Total Aset
 X 100% … … … … … … . … … . … … … … … … … (17) 

2. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola capital yang ada utnuk mendapatkan net income. Rasio ini diukur 

menggunakan rumus : 

ROE =
Laba Setelah Pajak

Ekuitas
X 100% … … … … … … … … … … … . . … … … … … . . (18) 

3. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan  
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laba selama periode tertentu dan untuk mengukur efektivitas alam menjalankan 

operasional suatu bank. Net Interest Margin (NIM) adalah hasil banding antara 

pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva produktif. pendapatan bunga bersih 

merupakan pendapatan bunga (hasil bunga dan provisi  komisi) dikurangi dengan 

beban bunga (beban bungan dan provisi komisi). Aktiva produktif merupakan 

pos-pos aktiva yang menghasilkan pendapatan. Rasio ini menggunakan rumus: 

NIM =
Pendapatan Bunga Bersih

Rata − rata Aktiva Produktif
 X 100% … … … … … … … … … … … … . . (19) 

NIM merupakan indikator untuk mengukur sejumlah pendapatan bunga bersih 

suatu bank, indikator ini sangat penting diketahui untuk mengingat usaha produk 

bank dalam membeli dan menjual dana yang dibeli dan dihargai dengan suatu 

tingkat bunga tertentu sehingga bisa diketahui apakah pokoknya berhasil atau 

tidak. Apabila Net Interest Margin (NIM)  meningkat berarti bank masih mampu 

menjual dana dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pembelian dana. Net 

Interest Margin (NIM) yang umum digunakan terdapat tiga macam yaitu : 

 Net Interest Margin (NIM) dalam rupiah adalah perbedaan antaa semua hasil 

bunga dengan biaya bunga, hal ini dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan bank menutupi semua biayanya. 

 Net Interest Margin (NIM) dalam persentase adalah total pendapatan bunga 

bersih (hasil bunga dikurangi biaya bunga) dibagi dengan jumlah aktiva 

produktif bank. Net Interest Margin (NIM) dalam persentase sangat 

membantu untuk menilai perubahan trend alam margin tingkat bunga dengan 

membandingkan margin bunga bank lainnya. 
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 Net Spread merupakan perbedaan antara Interest Return (hasil bunga dibagi 

dengan aktiva produktif) dan Interest Cost (biaya bunga dibagi dengan dana-

dana yang berbiaya). Spread sebagai alat ukur tingkat sensitivitas bunga, 

dapat membantu menilai trend tingkat bunga dalam operasi bank disamping 

memberikan informasi mengenai Net Interset Margin (NIM) bank dalam  

prosentase. Spread  merupakan  indikator yang cukup akurat untuk menilai 

baik buruknya kinerja suatu bank. 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah ROA, ROE, dan NIM.  

 

2.2.6 Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, dan NIM 

terhadap Capital Adequcy Ratio (CAR) 

1. Pengaruh antara Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap CAR 

LDR berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi jika, LDR 

meningkat berarti terjadi peningkatan total kredit dengan persentase yang lebih 

besar dari persentase peningkatan total dana pihak ketiga. Dengan meningkatnya 

total kredit, maka peningkatan pendapatan bunga kredit dengan persentase yang 

lebih besar dari persentase peningkatan biaya bunga, sehingga laba meningkat, 

modal meningkat, dan CAR pun juga meningkat. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Dendy Julius Pratama (2015) telah membuktikan bahwa LDR 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Go Public. 

2. Pengaruh antara Investing Policy Ratio (IPR) terhadap CAR 

IPR berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi jika, IPR meningkat 

berarti terjadi peningkatan total surat-surat berharga dengan persentase  yang lebih 
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besar dari persentase total peningkatan dana pihak ketiga, maka akan 

mengakibatkan peningkatan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari 

persentase peningkatan biaya. Sehingga mengakibatkan laba meningkat, modal 

meningkat dan CAR juga meningkat. Dengan demikian, maka IPR mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap CAR. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dendy Julius Pratama (2015) telah membuktikan bahwa IPR mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Go 

Public. 

3. Pengaruh antara Aktiva Produktif  Bermasalah (APB) terhadap CAR 

APB berpengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi jika, APB 

meningkat, berarti terjadi peningkatan aktiva produktif bermasalah dengan 

persentase yang lebih besar dari persentase peningkatan total aktiva produktif. 

Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah aktiva produktif bermasalah, bank 

diwajibkan menyediakan biaya pencadangan aktiva produktif bermasalah, maka 

akan mengakibatkan meningkatnya biaya bagi bank dan menurunnya pendapatan 

bagi bank, sehingga akan berpenguruh terhadap turunnya laba, diikuti turunnya 

modal bank, dan CAR pun juga ikut turun. Dengan demikian, maka APB 

mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nurul Trikumala (2013) telah membuktikan bahwa APB 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa dan pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil 

penelitian dari Agit Endar Prayogi (2014) bahwa APB memiliki pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Devisa. 
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4. Pengaruh antara Non Performing Loan (NPL) terhadap CAR 

NPL berpengaruh negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi apabila, NPL 

meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan pada kredit bermasalah dengan 

persentase yang lebih besar dari persentase peningkatan pada total kredit. Untuk 

mengantisipasi meningkatnya kredit bermasalah, bank diwajibkan menyediakan 

biaya pencadangan kredit bermasalah, maka akan mengakibatkan meningkatnya 

biaya bagi bank dan menurunnya pendapatan bagi bank, dan CAR pun juga ikut 

menurun. Dengan demikian, maka NPL memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

CAR Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dendy Julius Pratama (2015) 

telah membuktikan bahwa NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Go Public. Pernyataan tersebut juga 

didukung oleh hasil penelitian dari Agit Endar Prayogi (2014) bahwa NPL 

memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Devisa dan Hendra Fitrianto (2015) telah membuktikan bahwa NPL 

memliki pengaruh negatif signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Yang Terdaftar Pada Bursa Efek. 

5. Pengaruh antara Interest Rate Risk (IRR) terhadap CAR 

IRR dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi 

jika IRR meningkat berarti telah terjadi peningkatan Interest Rate Sensitive Assets 

(IRSA) yang lebih besar dari persentase peningkatan Interest Rate Sensitive 

Liabilities (IRSL). Apabila kondisi ini diikuti suku bunga meningkat maka akan 

menyebabkan terjadi peningkatan pendapatan bunga dengan persentase yang lebih 

besar dari persentase peningkatan biaya bunga yang mengakibatkan laba bank 
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meningkat, modal bank meningkat, dan CAR juga meningkat. Sebaliknya apabila 

suku bunga menurun, maka akan menyebabkan terjadi penurunan pendapatan 

bunga dengan persentase lebih besar dari persentase penurunan biaya bunga yang 

mengakibatkan laba bank menurun, modal bank menurun, dan CAR juga ikut 

menurun. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dendy Julius Pratama (2015) 

telah membuktikan bahwa IRR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Go Public. 

6. Pengaruh antara Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap CAR 

PDN dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi 

jika PDN meningkat berarti telah terjadi peningkatan aktiva valas dengan 

persentase yang lebih besar dari persentase peningkatan pasiva valas. Apabila 

kondisi ini diikuti nilai tukar meningkat maka akan menyebabkan terjadi 

peningkatan pendapatan valas dengan persentase yang lebih besar dari persentase 

peningkatan biaya valas yang mengakibatkan laba bank meningkat, modal bank 

meningkat, dan CAR juga meningkat. Sebaliknya apabila nilai tukar menurun, 

maka akan menyebabkan terjadi penururnan aktiva valas dengan persentase yang 

lebih besar dari persentase penurunan pasiva valas yang mengakibatkan laba bank 

menurun, modal bank menurun, dan CAR juga menurun. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Dendy Julius Pratama (2015) telah membuktikan bahwa 

PDN mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Go Public. 

7. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap CAR 

ROA berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi apabila ROA 
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 meningkat berarti telah terjadi peningkatan laba sebelum pajak dengan persentase 

yang lebih besar dari persentase peningkatan total aktiva. Hal ini mengakibatkan 

meningkatnya pendapatan, maka laba bank akan meningkat, modal juga 

meningkat, sehingga CAR pun juga ikut mengalami peningkatan. Dengan 

demikian, maka ROA memiliki pengaruh positif terhadap CAR. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Agit Endar Prayogi (2014) telah membuktikan bahwa 

ROA mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

8. Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap CAR 

ROE berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi apabila ROE 

meningkat jika, terjadi peningkatan laba setelah pajak dengan persentase yang 

lebih besar dibandingkan persentase kenaikan modal inti. Akibatnya, modal 

meningkat dan CAR juga ikut meningkat. Dengan demikian, maka ROE memiliki 

pengaruh yang postif terhadap CAR. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Hendra Fitrianto (2015) telah membuktikan bahwa ROE mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Yang Terdapat Pada Bursa Efek Indonesia. 

9. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap CAR 

NIM berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini dapat terjadi apabila NIM 

meningkat jika, disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga bersih 

dengan persentase yang lebih besar dari persentase peningkatan rata-rata aktiva 

produktif. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pendapatan, maka laba yang 

diperoleh oleh suatu bank meningkat, modal juga meningkat. Sehingga CAR pun 
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ikut mengalami peningkatan. Dengan demikian, maka NIM memiliki pengaruh 

yang postif terhadap CAR.Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul 

Trikumala (2013) telah membuktikan bahwa NIM mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hubungan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagaimana  

ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu 

masalah yang akan diteliti dan diuji dengan pembuktian serta kebenaran 

Analisis Kinerja Keuangan 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Likuiditas 

LDR

R 
IPR 

Kualitas Aktiva 

APB NPL 

Sensitivitas 

IRR PDN 

Profitabilitas 

ROA ROE NIM 

+ + + 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

+ + - - +/- +/- 
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berdasarkan fakta. Berdasarkan landasan teori yang sudah dikemukakan diatas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, ROE dan NIM secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional  Devisa. 

2. LDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

3. IPR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

4. APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

5. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

6. IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

7. PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

8. ROA secara Parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

9. ROE secara Parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 

10. NIM secara Parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 


