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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1      Penelitian Terdahulu 

1. Andini, Yunita (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian ini tergolong penelitian verifikatif. 

Populasi penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 

2009-2013. Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, sebanyak 

enam perusahaan. Data sekunder diambil berupa laporan keuangan bank dimulai 

dari 2009 sampai 2013. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis regresi panel. CAR sebagai variabel dependen, ROA, ROE, NPL dan 

LDR sebagai variabel independen. Pengolahan data menggunakan Eviews 6. 

Hasilnya memberikan bukti bahwa ROA, ROE, NPL dan LDR memiliki pengaruh 

yang signifikan secara simultan terhadap CAR pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2013. ROA secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan bersifat positif terhadap CAR. ROE dan NPL secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan bersifat negatif terhadap CAR. LDR secara parsial 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan bersifat negatif terhadap CAR. 
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Persamaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA),  Return 

on Equity (ROE) dan Loand to Deposit Ratio (LDR). 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2009-2013, penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

 

2. Yuliani (2015)  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Assets To Loan Ratio 

(ALR), Quick Ratio (QR), Return On Asset (ROA), Dan Operasional Expense To 

Operasional Income (BOPO) Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009- 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistic yang dibantu dengan program Statistic Package Social Sciences (SPSS) 

versi 20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ALR, BOPO secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap CAR pada bank umum di BEI tahun 2009-2013. 

Sedangkan QR, ROA secara parsial tidak adanya pengaruh signifikan terhadap 

CAR. Secara bersama-sama ALR, QR, ROA dan BOPO terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. Nilai koefisien determinasi dalam peneltian ini 

menunjukkan sebesar 17,8% perubahan variabel CAR disebabkan oleh empat 

variabel yang diteliti. Sedangkan sisanya 82,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. 
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Persamaan dalam penelitan : 

a) Penelitian ini menggunakan variabel independen (Return on asset) ROA dan 

menggunakan variabel dependen (Capital Adequacy Ratio) CAR. 

b) Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen QR dan BOPO, penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan variabel independen  Return on asset (ROA) ,  

Return on Equity (ROE) dan  Loand to Deposit Ratio (LDR). 

 

3. Aktas, Acikalin, Bakin, Celik (2015) 

Penelitian dengan judul “The Determinants of Banks’ Capital Adequacy 

Ratio: Some Evidence from South Eastern European Countries”. otoritas hukum 

mengatur tingkat modal minimum bagi bank. Studi terbaru menunjukkan bahwa 

variabel yang digunakan untuk menjelaskan struktur modal perusahaan non 

keuangan, seperti ukuran, laba, leverage, likuiditas dan risiko, juga dapat 

membantu dalam memahami struktur modal bank. Makalah ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dampak dari faktor bank dimensi dan lingkungan pada rasio 

kecukupan modal bank dalam Selatan Eropa Timur (SEE) wilayah. Ukuran, 

profitabilitas (ROA), leverage, likuiditas, bunga bersih marjin (NIM), dan risiko 

yang digunakan sebagai variabel penjelas Bank-dimensi dalam model regresi GLS 

layak. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga riil, 

volatilitas pasar saham Eurozone Indeks, cakupan asuransi deposito, dan indikator 

tata kelola ditambahkan ke model asli untuk mengontrol untuk faktor lingkungan. 
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Data tahunan dari 71 bank komersial milik 10 negara yang berbeda di SEE daerah 

untuk periode dari 2007 – 2012.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara bank dimensi ukuran 

variabel penjelas, ROA, leverage, likuiditas, marjin bunga bersih dan risiko 

memiliki efek signifikan secara statistik dalam menentukan CAR untuk bank-

bank di wilayah tersebut. Di antara faktor lingkungan, tingkat pertumbuhan 

ekonomi, saham Eurozone Indeks pasar volatilitas, cakupan asuransi deposito, dan 

tata kelola memiliki efek yang signifikan secara statistik menentukan CAR untuk 

bank-bank di wilayah SEE. 

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitan ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA) dan 

Loand to Deposit Ratio (LDR). 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2007-2012, penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

 

4. Anjani,  Purnawati (2014) 

Menguji Pengaruh Non Performing Loan (Npl), Likuiditas Dan 

Rentabilitas Terhadap Rasio Kecukupan Modal. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR. LDR berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap CAR. ROE berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap CAR. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap capital CAR. 
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Persamaan dalam penelitian : 

a) Penelian ini menggunakan variabel Return on Equty (ROE) dan Loand to 

Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen dan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) sebagai variabel dependen. 

b)  Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2009-2011, pada penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

 

5. Nazaf (2014)  

Menguji Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, dan Profitabiltas terhadap 

Tingkat Kecukupan Modal Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan 

yang Terdaftar di BEI) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. 

(1) Pengaruh kualitas aset terhadap tingkat kecukupan modal perbankan. (2) 

Pengaruh likuiditas terhadap tingkat kecukupan modal perbankan. (3) Pengaruh 

profitabilitas terhadap tingkat kecukupan modal perbankan. Penelitian ini 

tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012. Sampel ditentukan 

berdasarkan metode purposive sampling, sebanyak 26 perusahaan. Pengumpulan 

data dengan metode dokumentasi pada www.idx.co.id dan pada www.bi.co.id. 

Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi panel, tingkat 

kecukupan modal perbankan sebagai variabel dependen, kualitas aset, likuiditas 

dan profitabilitas sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menyimpulkan 
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bahwa (1) Pengaruh yang signifikan negatif antara kualitas aset terhadap tingkat 

kecukupan modal. (2) Tidak ada pengaruh antara likuiditas terhadap tingkat 

kecukupan modal perbankan. (3) Pengaruh yang signifikan positif antara 

profitabilitas terhadap tingkat kecukupan modal perbankan. 

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA), Return 

on Equity) (ROE) dan Loand to Deposit Ratio (LDR). 

Perbedaan dalam penelitan : 

Teknik analisis menggunakan regresi panel, penelitian sekarang regresi berganda. 

 

6. Bateni, et al. (2014) 

Penelitian dengan judul “The Influential Factors on Capital Adequacy 

Ratio in Iranian Banks”. Hasil penelitian menjelaskan, salah satu persyaratan 

penting bagi bank dan lembaga keuangan adalah modal yang memadai dan cukup. 

Setiap bank dan organisasi keuangan harus menjaga keseimbangan antara modal 

dan resiko yang tersedia pada aset dalam rangka untuk menjamin stabilitas. Oleh 

karena itu telah menjadi salah satu kriteria yang paling penting bagi lembaga 

penyimpanan. Fokus penelitian ini  pada faktor-faktor yang berpengaruh pada 

kecukupan modal bank di Iran untuk periode 2006-2012. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan hubungan negatif antara ukuran Bank dan Rasio kecukupan modal 

bank dan hubungan positif antara Rasio Loan Asset (LAR), Return on Equity 

(ROE), dan Return on Asset (ROA), Equity Ratio (EQR), dan rasio kecukupan 

modal. RAR dan DAR tidak memiliki dampak pada rasio kecukupan modal. 
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Persamaan dalam penelitian : 

a) Penelitian ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA) dan 

Return on Equity (ROE). 

b) Analisis yang di gunakan adalah regresi berganda. 

Perbedaan dalam penelitan : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2006-2012, penelitan yang 

akan dilakukan menggunakan laporan keuangan perode 2011-2015. 

 

7. Brown (2014) 

Penelitian dengan judul “Determinants of Selected Banks’ Performance in 

the Pre and Post Merger Period: The Case of Nigeria”. Penelitian ini mengkaji 

penentu masa pra dan pasca merger pada kinerja bank-bank komersial yang 

dipilih di Nigeria dengan lebih menekankan pada modal kecukupan, return on 

asset, return on equity, likuiditas dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 16 bank. Data dikumpulkan dari laporan tahunan dan rekening 

bank yang dipilih yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi. Hasil 

ini menunjukkan bahwa era pasca-merger dan akuisisi untuk ROA secara finansial 

lebih meningkat dibandingkan ROE periode pasca-merger oleh karena itu 

penelitian mulai lagi bahwa bank harus lebih proaktif dalam mendorong untuk 

keuntungan untuk meningkatkan kinerja keuangan untuk menuai keuntungan dari 

merger dan akuisisi di bidang sektor perbankan Nigeria. Tesis ini menunjukkan 

bahwa manajer bank harus memulai pelatihan reguler dan pelatihan ulang staf 
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mereka serta penanganan yang tepat pasca merger dan tantangan akuisisi. 

Pemerintah harus memastikan dan memperhatikan bank yang baik untuk Rasio 

seperti kecukupan modal karena menerapkan rasio kecukupan modal minimum 

berfungsi untuk melindungi deposan dan mempromosikan stabilitas dan efisiensi 

sistem keuangan. 

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA). 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini di lakukan di tahun 2014, penelitian yang akan dilakukan pada tahun 

2016. 

 

8. Al-Tamimi (2013)  

Penelitian dengan judul “Determinants of Capital Adequacy in 

Commercial Banks of Jordan an Empirical Study”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting yang menentukan Capital 

Adequacy Ratio pada Bank komersial Jordan di Bursa Efek Amman untuk periode 

2000 - 2008 dengan menggunakan Analisis Regresi Linear dan Koefisien Korelasi 

(Pearson Correlation). Hasil penelitian menunjukkan berikut: (1). Ada korelasi 

positif yang signifikan secara statistik antara tingkat kecukupan modal di bank-

bank komersial dan faktor-faktor independen berikut: risiko likuiditas, dan tingkat 

pengembalian asset. Ada hubungan terbalik dan signifikansi statistik antara 

tingkat kecukupan modal bank komersial dan faktor independen dari berikut: 

tingkat pengembalian ekuitas dan risiko suku bunga. (2). Ada hubungan terbalik 
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tidak signifikan secara statistik antara tingkat kecukupan modal di bank-bank 

komersial dan faktor independen berikut: risiko modal, risiko kredit, dan tingkat 

kekuatan-pendapatan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang 

independen variabel dikombinasikan dengan efek yang relatif tinggi pada variabel 

dependen dan perubahan yang terjadi sebagai persentase dari penafsiran variabel 

independen dari variabel dependen mencapai sekitar 61%. 

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitan ini menggunakan variabel independen Loand to Deposit Ratio (LDR). 

Perbedaan dalam penelitan : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perode 2000-2008, penelitian yang 

akan dilakukan menggunkan laporan keuangan periode 2011-2015. 

 

9. Aymen (2013) 

Penelitian dengan judul “Impact of capital on financial performance of 

banks: the case of Tunisia”. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa modal dan 

kinerja keuangan adalah dua variabel penting di sektor perbankan. Mereka 

menunjukkan kemampuan bank untuk mencapai manfaat yang berkelanjutan dan 

untuk mengatasi guncangan sistemik. Penulis menggunakan panel statis untuk 

mempelajari secara empiris hubungan antara modal dan kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio (equity / total aset) dan kinerja keuangan dengan 3 langkah: 

Return on asset (ROA), Return on equity (ROE), Net interest batas (NET). 

Melalui sampel dari 19 bank di Tunisia selama periode 2000-2009, peelitian ini 

menemukan bahwa hubungan antara modal dan kinerja keuangan (ROA, ROE, 
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NIM) adalah positif. Tapi hanya hubungan antara modal dan pengembalian aset 

signifikan secara statistik. 

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen Return on Asset (ROA) dan 

Return on Equity (ROE) dan varabel dependen menggunakan Capital Adequacy 

Ratio (CAR). 

Perbedaan dalam penelitan : 

a) Penelitian ini menggunakan variabel independen NIM. 

b) Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2000-2009, penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan laporan keuangan periode 2011-2015. 

 

10. Olalekan (2013) 

Penelitian dengan judul “Capital Adequacy And Banks' Profitability: An 

Empirical Evidence From Nigeria”. Makalah ini menetapkan untuk menguji 

pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas bank mengambil deposit-di 

Nigeria. Penelitan ini berusaha untuk menilai pengaruh kecukupan modal bank 

baik asing dan domestik di Nigeria dan profitabilitas mereka. Penelitian ini 

menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioner yang melibatkan 

sampel 518 didistribusikan ke staf bank dengan tingkat respon dari 76%. Juga 

menerbitkan laporan keuangan bank yang digunakan dari tahun 2006 - 2010. 

Temuan untuk analisis data primer mengungkapkan hubungan yang tidak 

signifikan namun analisis data sekunder menunjukkan hubungan yang positif dan 
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signifikan antara kecukupan modal dan profitabilitas bank. Kecukupan modal 

memainkan peran kunci dalam penentuan profitabilitas.  

Persamaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen ROA (Return on Asset) dan ROE 

(Return on Equity). 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2006-2010, penelitian yang 

akan dilakukan menggunakan laporan keuangan perode 2011-2015. 

 

11. Fitrianto (2006)  

Menguji Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan 

Efisiensi Terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPA, NPL, ROA, 

ROE, LDR dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan CAR. 

Sedangkan secara parsial rasio NPA tidak signifikan terhadap CAR, NPL tidak 

signifikan terhadap CAR, sedangkan rasio ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap CAR, sedangkan rasio LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap 

CAR, Sedangkan Rasio BOPO tidak berpengaruh siginifikan terhadap CAR. 

Persamaan dalam penelitian : 

a) Penelitian ini menggunakan variabel Retutn on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Loand to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel independen dan 

Capital Adequacy Ratio(CAR) sebagai variabel dependen. 
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b) Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Perbedaan dalam penelitian : 

Penelitian ini menggunakan variabel independen NPA, NPL dan BOPO, pada 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel independen Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Loand to Deposit Ratio (LDR) 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Variabel 

 

Alat Uji Hasil 

1 Andini 

dan 

Yunita 

(2015) 

Independen: 

ROA,ROE,NPL 

dan LDR 

 

Dependen: CAR 

Analisis 

regresi 

panel 

Hasilnya memberikan 

bukti bahwa ROA, ROE, 

NPL dan LDR memiliki 

pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap 

CAR pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013. 

ROA secara parsial 

memiliki pengaruh yang 

signifikan bersifat positif 

terhadap CAR. ROE dan 

NPL secara parsial 

memiliki pengaruh yang 

signifikan bersifat negatif 

terhadap CAR. LDR 

secara parsial memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan bersifat negatif 

terhadap CAR. 

 

2 Yuliyani(2

015) 

Independen: 

ROA,QR dan 

BOPO 

 

Dependen: CAR 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ALR, 

BOPO secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap CAR pada bank 

umum di BEI tahun 2009-

2013. Sedangkan QR, 

ROA secara parsial tidak 

adanya pengaruh 

signifikan terhadap CAR. 
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Secara bersama-sama 

ALR, QR, ROA dan 

BOPO terbukti 

berpengaruh signifikan 

terhadap CAR. 

3 Rafet 

Aktas, 

Suleyman 

Acikalin, 

Bilge 

Bakin, 

Gokhan 

Celik 

(2015) 

Independen: 

ROA,LDR,NIM, 

laverage dan GLS 

 

Dependen: CAR 

 

 

 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di 

antara bank dimensi 

ukuran variabel penjelas, 

ROA, leverage, likuiditas, 

marjin bunga bersih dan 

risiko memiliki efek 

signifikan secara statistik 

dalam menentukan CAR. 

4 Anjani 

dan 

Purnawati 

(2014) 

Independen: 

ROE,NPL,NIM 

dan LDR 

 

Dependen: CAR 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap CAR. 

LDR berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

CAR. ROE berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap CAR. NIM 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap capital 

CAR. 

5 Nazaf 

(2014) 

Independen: 

Kualitas 

aset,ROA,ROE 

dan LDR 

Regresi 

panel 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa (1) 

Pengaruh yang signifikan 

negatif antara kualitas aset 

terhadap tingkat 

kecukupan modal. (2) 

Tidak ada pengaruh antara 

likuiditas terhadap tingkat 

kecukupan modal 

perbankan. (3) Pengaruh 

yang signifikan positif 

antara profitabilitas 

terhadap tingkat 

kecukupan modal 

perbankan. 

6 Bateni, et 

al. (2014) 

Independen: 

LAR,ROE,ROA,

EQR,RAR dan 

DAR 

 

Regresi 

berganda 

Hasil yang diperoleh 

menunjukkan hubungan 

negatif antara ukuran Bank 

dan Rasio kecukupan 

modal bank dan hubungan 
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Dependen: CAR positif antara Rasio Loan 

Asset (LAR), Return on 

Equity (ROE), dan Return 

on Asset (ROA), Equity 

Ratio (EQR), dan rasio 

kecukupan modal. 

7 Brown 

(2014) 

Independen: ROA 

dan ROE 

 

Dependen: CAR 

Analisis 

regresi 

Hasil ini menunjukkan 

bahwa pasca-merger dan 

akuisisi era untuk ROA 

secara finansial lebih 

meningkat dibandingkan 

ROE. 

8 AL-

Tamimi 

(2013) 

Independen: 

LDR, 

pengembalian 

aset,pengembalia

n ekuitas dan 

resiko suku bunga 

 

Dependen: CAR 

Analisis 

Regresi 

linier dan 

Koefisien 

korelasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan berikut: Ada 

korelasi positif yang 

signifikan secara statistik 

antara tingkat kecukupan 

modal di bank-bank 

komersial dan faktor-

faktor independen berikut: 

risiko likuiditas, dan 

tingkat pengembalian 

asset. Ada hubungan 

terbalik dan signifikansi 

statistik antara tingkat 

kecukupan modal bank 

komersial dan faktor 

independen dari berikut: 

tingkat pengembalian 

ekuitas dan risiko suku 

bunga.` 

9 Aymen 

(2013) 

Independen: 

ROA,ROE dan 

NIM 

 

Dependen: CAR 

Panel statis peelitian ini menemukan 

bahwa hubungan antara 

modal dan kinerja 

keuangan (ROA, ROE, 

NIM) adalah positif. 

10 Olalekan 

dan 

Adeyinka 

(2013) 

Independen: ROA 

dan ROE 

 

Dependen: CAR 

Analisis 

berganda 

Penelitian ini menunjukan 

hubungan yang tidak 

signifikan namun analisis 

data sekunder 

menunjukkan hubungan 

yang positif dan signifikan 

antara kecukupan modal.  
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11 Fitrianto 

(2006) 

Independen: 

NPA,NPL,ROA,

ROE,LDR dan 

BOPO 

 

Dependen: CAR 

Regresi 

berganda 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel 

NPA, NPL, ROA, ROE, 

LDR dan BOPO 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

perubahan CAR. 

Sedangkan secara parsial 

rasio NPA tidak signifikan 

terhadap CAR, NPL tidak 

signifikan terhadap CAR, 

sedangkan rasio ROA 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap CAR, 

sedangkan rasio LDR 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR, 

Sedangkan Rasio BOPO 

tidak berpengaruh 

siginifikan terhadap CAR.  

 

 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMODALAN 

PADA SEKTOR PERBANKAN secara rinci dapat dirangkum dalam matrix riset 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 

Tabel Matriks Dari Penelitian Terdahulu 

cc NAMA PENELITI/TAHUN 

VARIABEL INDEPENDEN 

ROA ROE LDR NPL BOPO NIM ZRISK LACF SIZE EQTL GWM ROI IML QR FDR DER NPF LAR EQR RAR DAR LVRGE NPA 
 

ALR 

1 Andini dan Yunita (2015) S+ S- TS S-                                         

2 Yuliani (2015) TS     S S                 TS                   S 

3 Anjani dan Purnawati (2014)   S- S- TS   S+                                     

4 Margaretha (2011)       S-   S- TS TS S+ S+                             

5 Shitawati (2006)  S S S   S S-         S                           

6 Fitrianto (2006)  S+ S S- TS TS                                   TS   

7 Krisna (2008)     S- S-               S+                         

8 Situmorang (2011)   S+ S-               S-   S+                       

9 Sitanggang (2006)  S S- TS                   S S                     

10 Fitriyani (2011)  TS                           TS TS                 

11 Bukian dan  Sudiartha (2016)  S-   S+ S+ S-                                       

12 Muharomah (2013)    TS     S-                   S-   TS               

13 Nazaf (2014) S+ S+ TS TS                                         

14 Bahri, Pahlevi, Rahim (2013)     S                             TS TS TS TS       

15 Bateni , et al. (2014) S+ S+       S                               S     

16 Al-Tamimi (2013)     S+                                           

17 Aktas, Acikalin,  Bakin,  Celik (2015) S   S                                           

18 Aymen (2013) S+ S+   S+                                         

19 Brown (2014) S                                               

20 Olalekan , Adeyinka (2013) S+ S+                                             

                          Variabel dependen : CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) 

                     

                          TS  TIDAK SIGNIFIKAN 

                        S SIGNIFIKAN 

                        S- SIGNIFIKAN NEGATIF 

                        S+ SIGNIFIKAN POSITIF 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Agency Theory 

Teori keagenan pada dasarnya mengatur hubungan antara satu kelompok 

pemberi kerja (prinsipal) dengan penerima tugas (agen) untuk melaksanakan 

pekerjaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemberi kerja (prinsipal) 

adalah para pemegang saham, sedangkan penerima tugas (agen) adalah 

manajemen. Kedua belah pihak terkait kontrak yang menyatakanhak dan 

kewajiban masing-masing. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk 

menjalankan perusahaan, sedangkan agen mempunyai kewajiban untuk mengelola 

apa yang ditugaskan oleh para pemegang saham  kepadanya. Untuk 

kepentingan tersebut prinsipal akan memperoleh hasil berupa pembagian laba, 

sedangkan agen memperoleh gaji, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya 

(Jensen dan Meckling, 1976). 

Masalah keagenan antara manajer dengan pemegang saham berpotensi 

muncul ketika manajer suatu perusahaan memiliki kurang dari 100 persen 

saham perusahaan, sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar 

kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar pada maksimalisasi nilai dalam 

mengambil keputusan pendanaan. Penyebab lain konflik antara manajer dengan 

pemegang saham adalah keputusan pendanaan. Para pemegang saham hanya 

perduli terhadap risiko sistematik dari saham perusahaan, karena mereka 

melakukan investasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Namun  

manajer  sebaliknya lebih peduli  pada  risiko perusahaan  secara keseluruhan 

(Jensen dan Meckling, 1976). 
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Menurut (Jensen dan Meckling,1976) adalah 1) bagian substantif dari 

kekayaan mereka di dalam spesifik human capital perusahaan, yang membuat 

mereka non diversible, 2) manajer akan terancam reputasinya, demikian juga 

kemampuan menghasilkan earning perusahaan, jika perusahaan menghadapi 

kebangkrutan. 

Teori keagenan juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara 

manajemen  dengan  pemegang  saham  dapat  diminimalisasi  dengan  suatu 

mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan 

yang terkait.  Namun  dengan  munculnya  mekanisme  pengawasan  tersebut 

akan memunculkan biaya yang disebut dengan agency cost (Wahidahwati, 2002). 

Biaya keagenan (agency cost) tersebut dapat dikurangi dengan beberapa 

alternatif, yang antara lain: pertama, dengan meningkatkan kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen. Kedua, dengan meningkatkan dividend pay out 

ratio. Ketiga, meningkatkan pendanaan dengan hutang. Keempat, investor 

institusi sebagai monitoring agents (Wahidahwati, 2002). 

Teori keagenan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah 

dikarenakan bahwa teori keagenan dapat menjelaskan hubungan antara variabel 

independen Loan to Deposit Ratio (LDR) dan variabel dependennya permodalan 

bank Capital Adequacy Ratio (CAR). Dalam penelitian ini  teori  keagenan  

menjelaskan  adanya  konflik  antara  prinsipal (pemegang  saham)  dan  agen,  

yang  mana  prinsipal  menggunakan  sistem pengendalian/kontrol yang berupa 

kepemilikan institutional untuk mengawasi, mengendalikan,dan mengarahkan 

agen (manajer) agar bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemegang 
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saham (nilai perusahaan). 

Hubungan antara LDR dijelaskan oleh teori agency melalui bonus plan 

hypothesis, yang mana menyatakan bahwa manajer dengan rencana bonus akan 

berusaha untuk menurunkan rasio LDR perusahaan, karena rasio LDR yang 

semakin kecil akan meningkatkan modal suatu bank dan meningkatkan bonus 

yang diterimanya (Hettihewa, 2003). 

 

2.2.2 Signaling theory 

Teori sinyal merupakan teori yang membahas mengenai dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan 

tersebut disebabkan karena asimetri informasi antara pihak manajemen dengan 

pihak eksternal. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi tersebut maka 

perusahaan harus menyajikan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan 

maupun non keuangan (Retno dan Priantinah, 2012). 

Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan 

diungkapakan dalam annual report yang mampu dijadikan sinyal oleh perusahaan 

perbankan ketika menarik investor maupun nasabah untuk menginvestasikan 

dananya pada perusahaan perbankan tersebut. Sinyal ini berupa laporan keuangan 

perusahaan yang diproyeksi dengan Return On Assets (ROA) dan Return on 

Equity (ROE) Perusahaan perbankan mengharapkan investor mempertimbangkan 

informasi tersebut sehingga akan berdampak pada kenaikan laba yang disebabkan 

meningkatnya investasi. Sehingga akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan 
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laba pada perusahaan perbankan. 

Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik atau investor. Sinyal dapat 

berupah informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari 

pada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang 

dilakukan oleh manager untuk mengurangi simetri informasi. Antara perusahaan 

dan pihak luar dimana pihak internal yakni perusahaan dan pihak eksternal yaitu 

investor dan kreditur, pihak internal perusahaan cenderung mengetahui lebih 

banyak tentang perusahaan dan prospek masa depan daripada pihak eksternal 

(Harry, 1997:91). Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai 

perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan 

kreditur atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Apabila sinyal positif itu selalu bisa dipertahankan, maka akan dapat 

menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya, dengan begitu seiring 

meningkatnya investor yang menanamkan dananya pada perusahaan perbakan, 

maka semakin meningkat modal yang dimiliki bank untuk melakukan kegiatan 

operasional bank.  

Sehingga dana yang dimiliki bank semakin tinggi hal ini juga dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam 

mengelola uanganya. 
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2.2.3 Pengertian Bank  

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum fungsi utama bank 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 

masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary, kegiatan 

memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua 

kegiatan di atas.  

Bank Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000 

ialah bank umum sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 

tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha.berdasarkan prinsip syariat Islam, 

termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan 

kehiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam yaitu bagi hasil. 

Bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan 

tujuan menerapan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada area perbankan. 

Perbedaan yang mendasar dengan perbankan konvensional ialah: (i) akad yang 

dipraktikan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, (ii) 

dalam strukturnya terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi 

operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan syariah, (iii) 

bisnis atau usaha yang dibiayai adalah usaha yang halal.  
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Dengan demikian, bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. 

System bank syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan system bank 

konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip bank syariah 

adalah aturan perjanjian berdasaran hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya 

yang sesuai dengan Islam. 

 

2.2.4 Profitabiltas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas 

suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang 

dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik 

para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya 

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik 

dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan 

sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa 

profitabilitas ini. 

Ada beberapa pengukuran kinerja terhadap profitabilitas perusahaan 

dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

aktiva dan modal sendiri. Profitabilitas keuangan perusahaan sudah tentu 

merupakan kinerja perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan.  



33 

 

 

Profitabilitas keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangannya, 

oleh sebab itu untuk mengukur profitabilitas keuangan perusahaan diperlukan 

analisis terhadap laporan keuangannya. Rasio profitabilitas merupakan 

perbandingan antara laba perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Rasio profitabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan semakin tinggi efisiensi perusahaan tersebut dalam memanfaatkan 

fasilitas perusahaan. 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada dilaporan keuangan neraca dan 

laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. 

Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu 

tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan 

tersebut.  

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan mereka dikatakan telah berhasil mencapai 

target untuk periode atau beberapa periode, sebaliknya jika gagal atau tidak 

berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi 

manajemen untuk periode ke depan.  

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi 

pihak luar perusahaan, yaitu: (i) untuk mengukur atau menghitung laba yang 
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diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu; (ii) untuk menilai posisi laba 

perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang; (iii) untuk menilai 

perkembangan laba dari waktu ke waktu; (iv) untuk menilai besarnya laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri; (v) untuk mengukur produktivitas seluruh 

dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri; 

(vi) untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri. Total assets yang lazim digunakan untuk mengukur ROA 

sebuah bank adalah jumlah dari aset-aset produktif yang terdiri dari 

penempatan surat-surat berharga  (seperti  Sertifikat  Bank  Indonesia,  Surat  

Berharga  Pasar  Uang, penempatan dalam saham perusahaan lain, penempatan 

dalam call money atau money market), dan penempatan dalam bentuk kredit 

(kredit konsumtif maupun produktif baik kepada perorangan maupun institusi 

atau perusahaan). 

ROA merupakan salah satu rasio rentabilitas yang terpenting digunakan 

untuk memprediksi harga atau return saham perusahaan publik. Rentabilitas 

merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk analisis 

fundamental. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki 

perusahaan. ROA juga merupakan perkalian antara factor net income marjin 

( N I M )  dengan perputaran aktiva. 

Net income margin menunjukkan kemampuan memperoleh  laba dari setiap 

penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan penjualan dari 
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aktiva yang dimilikinya. Apabila salah satu dari faktor tersebut meningkat 

berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah 

peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Suad 

Husnan,1998, h. 340). 

Return on Equity (ROE) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas perusahaan. ROE 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk 

mendapatkan net income. Semakin tinggi return semakin baik kinerjanya dan 

semakin banyak pula deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai 

retained earning juga semakin besar. Bagi pemilik modal ROE merupakan suatu 

rasio yang amat penting sebab ROE merefleksikan kepentingan kepemilikan 

mereka (keuntungan), yang mana menunjukkan berapa banyak yang akan 

dihasilan oleh bagian yang dimiliki oleh pemegang saham. 

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan. 

Tingkat imbal hasil bagi pemodal saham atas investasinya dalam perusahaan 

dapat dihitung dengan rasio Return On Equity yang dinyatakan dalam bentuk 

presentase. Selain itu, ROE merupakan laba yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa dibagi menurut ekuitas saham biasa. Untuk melihat posisi perusahaan, yaitu 

dengan membandingkan ROE periode berjalan dengan periode sebelumnya 

apakah membaik atau tidak, dibandingkan para pesaingnya. 

2.2.5 LDR (Loand to Deposit Ratio) 

Digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi 

jumlah kredit dengan jumlah dana. Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio 
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yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada 

debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat 

dikumpulkan dari masyarakat. 

Loan to Deposit Ratio menunjukkan kemampuan bank didalam 

menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank 

maupun dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Achmad dan Kusuno, 2003). 

Menurut Dendawijaya (2005) Loan to Deposit Ratio (LDR) menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan 

deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya.  

Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan 

menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana 

menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat akan terkena resiko karena 

hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan,batas minimum pinjaman 

yang diberikan bank adalah 80% dan maksimum 110%.  

2.2.6 Permodalan Bank  

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam 

aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah 

bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses 

pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta untuk 

mendapatkan tujuan dari bank itu sendiri secara efektif dan efisien. 

Modal juga memiliki beberapa fungsi dalam perbankan antara lain: (i) 

Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam 
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keadaan insolvable dan likuidasi. (ii) Untuk menyerap kerugian yang tidak 

diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus 

beroperasi. (iii) Untuk memperoleh saran fisik dana kebutuhan dasar lainnya yang 

diperlukan guna menawarkan pelayanan bank. (iv) Sebagai alat pelaksanaan 

peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. 

Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, bank dituntut untuk 

melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang 

dikumpulkan dari masyarakat, serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah 

maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Komponen modal dalam 

perbankan umumnya terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Kedua 

komponen tersebut antara lain sebagai berikut.  

a. Modal Inti  

Modal Inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan 

merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat goodwill maka 

perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan goodwill 

tersebut. Tidak ada hal-hal yang bertentangan pada modal inti dengan prinsip 

syariah. 

Modal inti pada perbankan umumnya terdiri atas:  

1) Modal Disetor  

Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh 

pemiliknya (pemegang saham). Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal 

disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya. 

2) Agio Saham  
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Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.  

3) Cadangan Umum  

Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba 

ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar 

masing-masing. 

4) Cadangan Tujuan  

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. 

5) Laba ditahan  

Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk 

tidak dibagikan. 

6) Laba tahun lalu  

Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak 

dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai 

modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun 

lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. 
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7) Laba tahun berjalan  

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan 

setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang 

diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai 

saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor 

pengurang dari modal inti. 

8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya 

dikonsolidasikan (minority interest) 

Bagian kekayaan bersih tersebut adalah bagian kekayaan bersih anak 

perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak 

perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, 

lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan (Lembaga Keuangan Bukan Bank / 

LKBB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. 

b. Modal Pelengkap  

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari 

laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan 

modal. Secara rinci, modal pelengkap dapat berupa:  

1) Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap  

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

2) Cadangan / Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)  
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Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya 

kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.  

Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan 

cadangan penurunan nilai surat- surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan 

aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal 

pelengkap adalah maksimum sebesar 1.25% dari jumlah Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). 

3) Modal Kuasi  

Modal kuasi yang menurut Bank for International Settlement (BIS) disebut 

hybrid (debt/equity) capital instrument adalah modal yang didukung oleh 

instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang. 

4) Pinjaman Subordinasi  

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman antara bank dengan pihak pemberi 

pinjaman dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Pinjaman 

subordinasi yang diperhitungan tidak lebih dari 50% dari modal inti, sedangkan 

modal pelengkap yang diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-tinginya 

100% dari modal inti suatu bank. 

5) Kecukupan Modal  

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan, 

terutama perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Bank yang 

memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank 
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yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang 

dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau 

capital adequacy ratio (CAR) yang salah satunya diukur dengan membandingkan 

modal dengan aktiva berisiko. 

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus 

dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai 

oleh modal sendiri/ atau kewajiban atau aktiva yang didanai oleh rekening bagi 

hasil. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

7/13/PBI/2005 yang diubah dalam PBI Nomor: 10/15/PBI/2008 Tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum bahwa bank umum yang 

menggunakan prinsip syariah wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% 

(delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.  

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut 

risiko (ATMR) yang dimaksud dalam perhitungan ini ialah mencakup baik aktiva 

yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif 

sebagaimana yang tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan 

komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis 

aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya berdasarkan pada kadar 

risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas 

penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. 

Modal perbankan di Indonesia diukur dengan CAR. Perusahaan yang 

mempunyai modal  optimal  akan  menghasilkan  tingkat  pengembalian  yang 

optimal pula sehingga bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan, 
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tapi para pemegang saham pun ikut memperoleh keuntungan tersebut. 

Menyatakan bahwa rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur 

kesehatan bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Besarnya CAR diukur 

dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR). Sesuai dengan SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya 

CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, 

dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi karena 

kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan 

banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahu 1998 besarnya CAR 

diklasifikasikan dalam 3 kelompok (Manullang, 2002). 

Klasifikasi bank sejak 1998 dikelompokkan dalam: (1) Bank sehat 

dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 4%., (2) Bank take over atau 

dalam penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan 

klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara  -25% sampai dengan < 

dari 4%., (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki 

Car kurang dari -25%. Bank denganklasifikasi C inilah yang di likuidasi. 

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank 

(capital adequacy) didasarkan pada rasio atau perbandingan antara modal yang 

dimiliki bank dan jumlah aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Perincian 

mengenai modal yang dimiliki bank, telah diuraikan diatas. ATMR merupakan 

penjumlahan ATMR aktiva neraca (aktiva yang tercantum dalam neraca) dan 

ATMR aktiva administrative (aktiva yang bersifat administrative). 

Komponen suatu modal pada perusahaan bank, yaitu terdiri atas: 
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1. Modal inti perbankan (modal disetor, laba tak dibagi dan cadangan yang 

dibentuk bank, dan yang diperoleh dari saham dan dividen), 

2. Modal Pelengkap (diperoleh dari pinjaman obligasi subordinasi jangka 

panjang). 

ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva 

administratif. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan  nilai 

nominal aktiva dengan bobot risiko. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan 

cara mengalikan nilai nominalnya dengan bobot resiko aktiva  administratif. 

Semakin likuid, aktiva risikonya 0% dan semakin tidak likuid bobot risikonya 

100%, sehingga risiko berkisar antara 0% - 100% (Manullang, 2002). 

Modal dalam suatu bisnis merupakan salah satu sumber kekuatan untuk 

dapat  melaksanakan  aktivitasnya. Setiap  perusahaan  dalam  melaksanakan 

kegiatannya selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan finansialnya. Yang 

dimaksud dengan keseimbangan finansial adalah keseimbangan antara aktiva 

dengan pasiva dengan sebaik – baiknya. Dengan demikian untuk mengatasi 

ketidakseimbangan financial, maka perusahaan berkewajiban untuk mengatur 

keuangan perusahaan untuk mengatur pembelanjaan, sehingga tidak terjadi dana 

menganggur atau tidak terdapat kekurangan modal (Riyanto,1998) Dengan 

melihat kriteria bank jangkar yang pertama yang menyatakan permodalan harus 

kuat guna menjaga tingkat kesehatan perbankan di indonesia secara nasional yang 

sehat dan dapet bersaing di wilayah / ragional khususnya kawasan asia, maka 

diperukan variabel yang dapatmengukur tingkat kesehatan bank yang sesuai 

dengan ketentuan dari Bank Indonesia tersebut. 
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Variabel-ariabel langsung sebagai indikator penting sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh komite Basel dan BI dalam pengukuran risiko kredit, antara lain 

rasio kecukupan modal (CAR). CAR juga merupakan indikator yang paling 

penting menurut Bank Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank (SK Dir 

BI, April 1999). Adapun faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi 

CAR secara langsung adalah ROA, ROE dan LDR. Berdasarkan pentingnya 

faktor-faktor tersebut di atas, penelitian inin akan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permodalan Bank yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai 

variabel dependen, sedangkan variabel independen yaitu Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE) dan Loand to Deposit Ratio (LDR). 

2.2.7 Pengaruh ROA terhadap CAR 

Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan 

diungkapakan dalam annual report yang mampu dijadikan sinyal oleh perusahaan 

perbankan ketika menarik investor maupun nasabah untuk menginvestasikan 

dananya pada perusahaan perbankan tersebut.  

Pihak investor memberi sinyal ingin memperoleh laba dari perputaran aset 

melalui modal, dari pihak perusahaan agen memastikan laba yang diperoleh lebih 

efektif dan efisien.  ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva atau aset yang 

dimilikinya. ROA mengukur tingkat pengembalian asset yang telah di 

investasikan oleh perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi 
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bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan asset”. Dengan semakin besar Return On Asset 

(ROA) maka semakin meningkat pula Capital Adequacy Ratio (CAR). Setiap kali 

bank meraih keuntungan maka modalnya akan bertambah”.  Penelitian tentang 

pengaruh ROA terhadap CAR pernah dibuktikan oleh Andini dan Yunita (2015), 

Bateni, et al. (2014), Brown (2014), Muharomah (2013), Shitawati (2006), 

Fitianto (2006), Sitanggang (2006) yang mengungkapkan bahwa Return on Asset 

(ROA) berpengarug signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2.2.8 Pengaruh ROE terhadap CAR 

Teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan 

diungkapakan dalam annual report yang mampu dijadikan sinyal oleh perusahaan 

perbankan ketika menarik investor maupun nasabah untuk menginvestasikan 

dananya pada perusahaan perbankan tersebut.  

Pihak pemegang saham memberi sinyal ingin memperoleh laba dari modal 

sendiri (pemegang saham), dari pihak perusahaan memastikan laba yang diperoleh 

modal lebih efektif dan efisien. Return on Equity (ROE) merupakan pengukur 

profitabilitas yang mencerminkan perolehan laba dari modal sendiri (pemegang 

saham). Tingkat kualitas dan karakter pemilik saham mempengaruhi kecukupan 

modal karena kebijakan merekan menentukan apakah laba (return) dibagikan atau 

tidak. Dapat dikatakan bahwa jika para manajemen di dalam perbankan dapat 

menghasilkan Return on Equity (ROE) yang tinggi yang berimbas pada naiknya 
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pada peningkatan laba sehingga membuat modal bank dalam meminimalsir 

penurunan aktivanya dengan baik sehingga dapat meminimalisir kerugian yang 

didpat akibat penurunan aktivanya. Peneltian tentang pengaruh ROE terhadap 

CAR pernah dibuktikan oleh Nazaf (2014), Olalekan, Adeyinka (2013), 

Situmorang (2011) yang mengungkapkan bahwa Return on Equity (ROE) 

berpengaruh signifikan terhadap Capital Aedequacy Ratio (CAR). 

2.2.9 Pengaruh LDR terhadap CAR 

Teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara dua belah 

pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri atas agen (menejemen) 

sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas didalam sebuah 

perusahaan. Principal (pemegang saham) sebagai pihak yang memberikan 

wewenang. 

Pihak principal harus menyediuakan dana kepada debitur dengan modal 

yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat, 

dari pihak agen harus bisa membayar semua deposan dan memenuhi permintaan 

kredit. Loand to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukan 

kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debitur dengan modal 

yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. 

Sehingga semakin rendah rasio ini akan meningkatkan permodalan bank. Karena 

apabila manajer di dalam perbankan tidak dapat meminimalkan rasio ini akan 

berdampak pada penurunan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) tersebut. 

Penelitian tentang pengaruh LDR terhadap CAR pernah dibuktikan oleh Bukian 

dan Sudiartha (2016) dan Al-Tamimi (2013) yang mengungkapkan bahwa Loan to 



47 

 

 

Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil studi terdahulu maka dapat disusun kerangka 

pemikiran teoritis sebagai berikut: 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4      Hipotesis Pemikiran 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan kajian teori yang dijelaskan maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1.   Return On Asset (ROA) berpengaruh  terhadap  Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

2.  Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

3. Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh  terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 
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