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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Menurut Kasmir (2012:11), Bank merupakan suatu lembaga keuangan 

yang memiliki kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Bank juga dapat memperoleh 

keuntungan dari jasa-jasa yang diberikan kepada masyarakat. 

 Kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar dan baik jika 

bank memiliki cukup modal, apabila terjadi situasi dimana bank ada masalah 

dalam memenuhi likuiditasnya, bank masih dalam keadaan aman sebab memiliki 

cadangan modal di Bank Indonesia. Untuk mengukur tingkat permodalan dapat 

diukur menggunakan rasio keuangan bank yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) 

yang merupakan sebuah indikator terhadap kemampuan bank untuk dapat 

menutupi penurunan aktiva dan dapat menampung kemungkinan kerugian yang 

diesebabkan oleh kegiatan operasional bank yang beresiko. Untuk mengukur 

kinerja bank harus memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko yang akan 

terjadi.Sesuai dengan peraturan pada Bank Indonesia nomor 10/15/PBI/2008 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yaitu bank diwajibkan 

untuk menyediakan modal minimum sebesar delapan persen dari 

AktivaTertimbang Resiko (ATMR).Oleh sebab itu, bank yang beroperasi di 

Indonesia harus dapat memenuhi peraturan yang telah dibuat oleh Bank 
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Indonesia.Secara teori, CAR dalam sebuah bank seharusnya dapat terjadi 

peningkatan dari 

bulan ke bulan, namun tidak demikian yang terjadi pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public yang ditunjukkan pada tabel 1.1 mulai triwulan 1 

tahun 2011 hingga triwulan II tahun 2016 

 Pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa CAR yang ada di Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public mengalami penurunan pada empat bank, yaitu 

PT Bank Bukopin, Tbk sebesar -0.40, PT Bank Capital Indonesia, Tbk sebesar -

0.04, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk sebesar -1,63, PT Bank 

Nationalnobu, Tbk sebsar -33.59. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 

penurunan yang terjadi pada CAR di Bank Umum Swsasta Nasional Devisa Go 

Public. Maka perlu dilakukan penelitian apa yang menyebabkan penurunan 

tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya CAR suatu bank 

yaitu aspek likuiditas, kualitas aktiva, sensitivitas pasar,tingkat efisiensi dan 

profitabilitas. 

   Menurut Kasmir (2010:315), Likuiditas merupakan kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban yang telah jatuh tempo. 

Tingkat likuiditas bank dapat diukur dengan rasio keuangan, yaitu Loan to 

Deposit Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), dan Loan to Asset Ratio 

(LAR). Menurut Kasmir (2010:290), LDR merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah danamasyarakat 

dan modal sendiri (prive) yang digunakan. IPR merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan dengan 
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cara melikuidasi surat berharga yang dimiliki. Menurut LukmanDendawijaya 

(2009:117), LAR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang bank miliki.  

Antara LDR dan CAR memiliki pengaruh signifikan. 

   Jika LDR naik maka terjadi kenaikan total kredit lebih besar 

dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Akibatnya, terjadi kenaikan bunga lebih 

besar dari kenaikan biaya bunga, sehingga laba naik, diikuti dengan modal yang 

juga meningkat, dan CAR juga ikut menigkat.Maka LDR memiliki pengaruh yang 

positif terhadap CAR. Dan jika total kredit lebih besar dari ATMR maka LDR 

akan berpengaruh negatif terhadapCAR.  

IPR dan CAR juga memiliki pengaruh positif. Jika IPR naik maka 

peningkatan surat-surat berharga lebih besar daripada naiknya jumlah dana pihak 

ketiga. Akibatnya, terjadi kenaikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan 

meningkatnya biaya, sehingga terjadi kenaikan laba, modal juga meningkat, 

akhirnya diikuti dengan CAR yang juga ikut meningkat.LAR dengan CAR 

mempunyai pengaruh yang signifikan. Jika LAR meningkat maka terjadi 

peningkatan total kredit yang lebih besar daripada kenaikan total aktiva. 

Akibatnya, pendapatan mengalami peningkatan, laba juga meningkat, modal juga 

naik, dan CAR juga mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika kenaikan total aktiva 

lebih besar daripada total kredit maka LAR akan berpengaruh negatif terhadap 

CAR. 

Menurut LukmanDendawijaya (2009:61), Kualitas Aktiva merupakan 

kemampuan dari aktiva yang dimiliki oleh bank dalam rupiah dan valuta asing 
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yang bertujuan untuk memperoleh pemghasilan sesuai dengan fungsinya. Kualitas 

aktiva ini menunjukkan tingkat kemampuan aktiva yang dimiliki oleh bank baik 

aktiva produktif maupun aktiva non produktif. 

Tingkat kualitas aktiva dapat diukurdengan rasio bank, yaitu Aktiva 

Produktiv Bermasalah (APB) dan Non Perfoming Loan (NPL).APB  merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva 

produktif.NPL merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam 

mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank. 

Antara APB dan CAR memiliki pengaruh yang negatif.Jika APB naik 

maka aktiva produktif juga mengalami kenaikan.Akibatnya, laba mengalami 

penurunan, modal juga mengalami penurunan sehingga CAR juga ikut 

turun.Antara NPL dengan CAR juga mempunyai pengaruh yang negatif. Jika NPL 

naik, maka tingkat kredit bermasalah suatu bank akan meningkat lebih tinggi 

dibandingkan dengan total kredit.  

Sensitivitas merupakan rasio kemampuan bank melakukan 

pembayaran kembali kepada nasabah berdasarkan suku bunga. Resiko keuangan 

yang dapat mengukur tingkat sensitivitas bank adalah Interest Risk Ratio (IRR) 

dan Posisi Devisa Netto (PDN). IRR digunakan untuk mengukur seberapa besar 

tingkat suku bunga yang diterima oleh bank.IRR dengan CAR mempunyai 

pengaruh positif maupun pengaruh negatif.Jika IRR meningkat maka terjadi pula 

kenaikan terhadap IRSA yang lebih tinggi dibanding dengan IRSL. 

Apabila di dalam situasi tersebut terjadi maka tingkat suku bunga akan 

mengalami kenaikan, maka peningkatan suku bunga akan lebih besar dibanding 
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dengan kenaikan biaya bunga. Jadi laba akan meningkat, diikuti dengan modal, 

dan CAR juga mengalami peningkatan dengan demikian memiliki pengaruh yang 

positif. Sebaliknya,apabila dalam situasi tingkat suku bunga turun, maka 

pendapatan bungaakanmenurun lebih besar daripada biaya bunga. Jadi laba bank 

akanturun,modal juga mengalami penurunan, diikuti dengan CAR yang

menurun, oleh sebab itu pengaruhnya negatif.PDN dapat berpengaruhpositif atau 

negatif terhadap CAR. PDN akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

CAR apabila PDN positif, artinya terjadi peningkatan aktiva valas yang lebih 

besar dari peningkatan pasiva valas, maka pada saat ini nilai tukar naik, terjadi 

peningkatan pendapatan valas yang lebih besar dari peningkatan valas. Akibatnya, 

laba bank meningkat, modal yang dimiliki bank juga akan meningkat, dan CAR 

juga ikut naik. Jadi, pengaruh PDN terhadap CAR adalah positif. Sebaliknya, 

PDN akan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap CAR apabila PDN negatif, 

artinya terjadi peningkatan aktiva valas yang lebih kecil dari peningkatan pasiva 

valas, maka pada saat nilai tukar naik, terjadi peningkatan pendapatan valas yang 

lebih kecil dari peningktan biaya valas. Akibatnya, laba bank menurun, mdal yang 

dimiliki bank juga akan menurun, dan CAR juga ikut menurun. Jadi, pengaruh 

PDN terhadap CAR adalah negatif. 

Menurut VeitzhalRivai, dkk (2012:480), Efisiensi merupakan rasio 

yang digunakan oleh bank untuk dapat memastikan efisiensi dan kualitas 

pendapatan bank secara tepat dan akurat. Rasio keuangan bank yang dapat 

menukur efisiensi yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 
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BOPO merupakan rasio kemampuan bank yang digunakan untuk 

mengukur tingkat biaya operasional yang digunakan oleh bank untuk 

mendapatkan pendapatan.FBIR merupakan pendapatan yang didapat dari jasa 

diluar bunga dan provisi pinjaman.BOPO dan CAR memiliki pengaruh yang 

negatif. 

Apabila BOPO meningkat, maka kenaikan 

beban operasional lebih tinggi daripada meningkatnya pendapatan operasional.Hal 

ini menyebabkan laba bank mengalami penurunan dan memiliki pengaruh 

terhadap modal yang dimiliki oleh bank.Modal yang mengalami penurunan 

menyebabkan CAR juga ikut rendah. 

FBIR memiliki pengaruh yang positif terhadap CAR.Apabila FBIR 

naik, maka pendapatan operasional diluar bunga akan lebih besar daripada 

kenaikan total pendapatan operasional. Jadi laba akan mengalami kenaikan, 

diikuti dengan modal, dan CAR yang ikut meningkat. 

Profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba atau untung, secara kuantitas dinilai dengan menggunakan 

berbagai macam tolak ukur (Kasmir, 2010:44). Profitabilitas menunjukkan 

kemampuan bank dalam menciptakan suatu keuntungan terhadap penggunaan 

dana yang telah diterima dari masyarakat. Rasio keuangan yang dapat digunakan 

untuk mengukur profitabilitas bank, yaitu Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM).  

ROA merupakan rasio kemampuan bank yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba berdasarkan 



7 

 

penggunaan asset usahanya. NIM merupakan rasio kemampuan bank digunakan 

utnuk mengukur pendapatan bunga setelah dikurangi dengan total biaya bunga 

(pendapatan bunga bersih) berdasarkan kemampuan bank mengelola aktiva 

produktif.ROA dan CAR mempunyai pengaruh yang positif. 

Apabila ROA meningkat maka kenaikan laba sebelum pajak lebih 

besar dibandingkan rata-rata total asset. Jika terjadi peningkatan laba pada bank 

maka rasio ini juga akansemakin tinggi dan otomatis laba yang diperoleh bank 

akan naik. Laba tersebut menyebabkan modal bertambah, sebab salah satu 

komponen modal bank adalah laba tahun berjalan, jadi perolehan CAR akan 

semakin tinggi.ROE dengan CAR memiliki pengaruh yang positif. 

ApabilaROE mengalami kenaikan, maka terjadi kenaikan besarnya 

laba bersih bank disbanding peningkatan modal inti. Sehingga laba bank naik, 

modal bank juga meningkat, diikuti dengan CAR yang juga akan meningkat. NIM 

dengan CAR juga mempunyai pengaruh positif. Jika NIM mengalami kenaikan, 

maka terjadi peningkatan pada pendapatan bunga bersih lebih besar daripada 

kenaikan total biaya bunga.  

Bila terjadi pada peningkatan bunga bersih maka rasio ini juga akan 

semakin tinggi dan otomatis laba yang diperoleh bank akan mengalami 

peningkatan. Laba tersebut akan mengakibatkan bertambahnya modal bank. 

Apabila modal akan bertambah, maka CAR juga mengalami suatu peningkatan.
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Tabel 1.1 

POSISI CAR PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC 

PERIODE TW I 2011-TW 2 2016 (Dalam Persentase) 

No Nama Bank 

Tahun   

2011 2012 Tren 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren 2016 Tren 
Rata-rata 

CAR 

Rata-rata 

Tren 

1 PT BANK BRI AGRONIAGA, TBK 13.70 14.80 1.10 21.60 6.80 19.06 -2.54 22.12 3.06 19.64*) -2.48 18.49 1.19 

2 PT BANK GRAHA INTERNASIONAL, TBK 13.92 16.45 2.53 15.82 -0.63 15.76 -0.06 15.20 -0.56 20.13*) 4.93 16.21 1.24 

3 PT BANK BUKOPIN, TBK 16.73 12.71 -4.02 15.12 2.41 14.21 -0.91 13.56 -0.65 14.74*) 1.18 14.51 -0.40 

4 PT BANK BTPN, TBK 21.74 21.49 -0.25 23.09 1.60 23.30 0.21 24.52 1.22 24.58*) 0.06 23.12 0.57 

5 PT BANK BUMI ARTA, TBK 22.89 19.18 -3.71 16.99 -2.19 15.07 -1.92 25.57 10.50 24.80*) -0.77 20.75 3.14 

6 PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK 23.53 18.00 -5.53 20.13 2.13 16.43 -3.70 17.70 1.27 23.35*) 5.65 19.86 -0.04 

7 PT BANK CENTRAL ASIA, TBK 14.79 14.24 -0.55 15.66 1.42 16.86 1.20 18.65 1.79 20.29*) 1.64 16.75 1.10 

8 PT BANK CIMB NIAGA, TBK 14.38 15.08 0.70 15.38 0.30 15.39 0.01 16.16 0.77 17.49*) 1.33 15.65 0.62 

9 PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK 12.05 18.38 6.33 17.48 -0.90 18.07 0.59 20.84 2.77 22.03*) 1.19 18.14 2.00 

10 PT BANK MNC INTERNASIONAL, TBK 12.12 11.21 -0.91 13.09 1.88 17.79 4.70 17.83 0.44 18.01*) 0.18 15.01 1.18 

11 PT BANK MASPION, TBK 14.90 13.46 -1.44 21.00 7.54 19.45 -1.55 19.33 -0.12 19.29*) -0.04 17.91 0.88 

12 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK 20.04 10.93 -9.11 14.07 3.14 10.25 -3.82 12.97 2.72 11.90*) -1.07 13.36 -1.63 

13 PT BANK MEGA, TBK 13.74 16.83 3.09 15.74 -1.09 15.23 -0.51 22.85 7.62 25.35*) 2.50 18.29 2.32 

14 PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK 11.27 10.09 -1.18 14.03 3.94 13.48 -0.55 15.49 2.011 13.08*) -2.41 12.91 0.36 

15 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK 13.87 12.71 -1.16 15.75 3.04 16.55 0.80 17.87 1.32 18.49*) 0.62 15.87 0.92 

16 PT BANK OCBC NISP, TBK 16.62 16.49 -0.13 19.28 2.79 18.74 -0.54 17.32 -142 18.95*) 1.63 17.90 0.47 

17 PT BANK PERMATA, TBK 14.05 15.86 1.81 14.28 -1.58 13.58 -0.70 15.00 1.42 18.60*) 3.60 15.23 0.91 

18 PT BANK SINARMAS, TBK 12.51 18.09 5.58 21.82 3.73 18.38 -3.44 14.37 -4.01 16.54*) 2.17 16.95 0.81 

19 PT BANK PAN INDONESIA, TBK 16.50 14.67 -1.83 15.32 0.65 15.62 0.30 19.94 4.32 19.77*) -0.17 16.97 0.65 

20 PT BANK GANESHA, TBK 15.39 13.67 -1.72 13.81 0.14 14.18 0.37 14.40 0.22 48.43*) 34.03 19.98 6.61 

21 PT BANK MESTIKA DHARMA, TBK 27.61 28.51 0.90 26.99 -1.52 26.66 0.33 28.26 1.60 32.11*) 3.85 28.36 0.90 

22 PT BANK NATIONALNOBU, TBK 195.18 68.60 -126.58 87.49 18.89 48.38 -39.11 27.48 -20.90 27.22*) -0.26 75.73 -33.59 

JUMLAH 562.25 415.43 -146.82 474.05 58.62 419.17 -54.88 431.81 12.64 489.93 58.12 465.44 -14.46  

 Sumber: laporankeuanganpublikasi dan daftarbank (www.ojk.go.id dan www.idx.co.id) 

 *) Triwulan II tahun 2016 

 Dengan mengacu tabel 1.1 dapat diketahui bahwa CAR beberapaterus naik dan juga ada yang turun.CAR yang menurun itu karena adanya suatu 

masalah yang muncul di Bank. Peneliti terketuk untuk meneliti apa yang menyebabkan CAR tersebut mengalami penurunan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

dengan ini penulis dapat merumuskan permasalahan dan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah rasio LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, 

ROE, dan NIM secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

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

Nasional Devisa Go Public? 

2. Apakah rasio LDR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

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

Devisa Go Public? 

3. Apakah rasio IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

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

Nasional Devisa Go Public? 

4. Apakah rasio LAR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

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

Devisa Go Public? 

5. Apakah rasio APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat Capital Adeqaucy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public? 

6. Apakah rasio NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat Capital Adeaqucy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public? 
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7. Apakah rasio IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

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

Devisa Go Public? 

8. Apakah rasio PDN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 

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

Devisa Go Public? 

9. Apakah rasio BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

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

Nasional Devisa Go Public? 

10. Apakah rasio FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat Capital Adeqaucy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public? 

11. Apakah rasio ROA secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

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

Nasional Devisa Go Public? 

12. Apakah rasio ROE secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

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

Nasional Devisa Go Public? 

13. Apakah rasio NIM secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap 

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

Devisa Go Public? 
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14. Manakah dari rasio-rasio tersebut yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

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

Devisa Go Public? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR, ROA, ROE, dan NIM terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. 

2. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh  LDR secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

3. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif IPR secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

4. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh LAR secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

5. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif APB secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

6. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif NPL secara parsial terhadap 

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

Go Public? 
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7. Mengetahui tingkat signifikansi IRR secara parsial terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public? 

8. Mengetahui tingkat signifikansi PDN secara parsial terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public? 

9. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh negatif BOPO secara parsial 

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

Devisa Go Public? 

10. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif FBIR secara parsial 

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

Devisa Go Public? 

11. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif ROA secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

12. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif ROE secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

13. Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh positif NIM secara parsial terhadap 

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

Go Public? 

14. Mengetahui rasio diantara LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, 

FBIR, ROA, ROE, dan NIM yang memberikan kontribusi atau pengaruh 
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yang palingbesar terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Go Public. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

 Penelitian yang dilakukan ini diaharpakn akan memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang ada terkait dengan penelitian ini, terutama bagi : 

1. Bagi perbankan 

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah 

keputusan yang tepat dan untuk dapat mengetahui rasio-rasio keuangan 

yang berhubungan dengan permodalan. 

2. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai usaha bank dalam 

menentukan kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi perkembangan bank 

umum swasta nasional devisa go public. 

3. Bagi STIE PERBANAS 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan perbendaharaan 

koleksi perpustakaan dan sebagai bahan pembanding atau bahan acuan 

bagi semua mahasiswa yang akan mengambil judul yang sama untuk 

bahan penelitian. 

4. Bagi pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh LDR, IPR, 

LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, ROE dan NIM terhadap 

CAR pada bank umum swasta nasional devisa go public. 
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1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

 

  Sistematika ini disusun secara sistematis dengan maksud agar dapat 

diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang objek pengamatan. Uraian 

sistematika penulisan skripsi ini meliputi: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang diambil, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, teori-teori yang 

melandasi penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian 

yang digunakan. 

BAB III : METODEPENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang Rancangan Penelitian, Batasan 

Penelitian, Identifikasi Variabel, Populasi Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel, Data dan Metode pengumpulan Data dan 

Teknik Analisis Data. 

BAB IV:  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang Gambaran Subyek  Penelitian 

Analisis Data. 

BAB V :  PENUTUP 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 


