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Motto dan Persembahan 

Motto : 

“ Karena Tidak Ada Hasil yang Mengahianati Proses” 

Persembahan : 

Karya tulis ini saya persembahakan kepada : 

 

Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi dan memberkati, serta memberikan 

kekuatan, kemampuan, kesehatan, perlindungan dan cinta yang lauar  iasa dan tak 

pernah habisnya. Syukur Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan Pendidikan dengan 

tepat waktu sesuai target, semua itu saya percaya tidak lepas dari campur tangan 

Tuhan yang begitu luar biasa. 

 

Papa & Mama, terimakasih sudah menjadi orangtua yang luar biasa bisa 

menyekolahkan saya, mendidik saya, membesarkan saya dan cintanya yang luar 

biasa, terimakasih untuk setiap doa, dorongan dan motivasi, pengorbanan, yang 

saya percaya tidak akan ada habisnya sepanjang waktu. Terimakasih atas segala 

kepercayaan yang sudah diberikan kepada Nona, dan  terimakasih untuk semua 

yang Papa Mama berikan selama ini, semua keinginan dan kebutuhan saya bisa 

terpenuhi, yang pada intinya tidak ada kata-kata lagi yang bisa saya ucapkan 

selain terimakasih dan saya saayang Papa Mama, dan tidak ada kata-kata yang 

bisa mengungkapkan cinta kalian yang luar bisa buat Nona. Nona selalu minta 

doa dari Papa Mama, untuk cita-cita dan masa depan Nona selanjutnya. Saya 

bangga punya orangtua seperti kalian.  

 

Kakak-kakak Saya ( Oda, Erin, Tus), terimakasih sudah jadi kaka yang sangat 

saying dengan adeknya, terimakasih untuk segala doa, cinta, semnagat, dan 

motivasinya selama ini. Yang selalu menguatakan untuk bisa bertahan 

menyelesaikan kuliah ditengah perasaan yang rindu rumah. 
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Terimakasih untuk semua keluarga, atas doa , cinta, dan dukungannya. Saya bisa 

beginipun saya yakin karena cinta dan doa kalian. 

 

Terimkasih keluarga kedua saya KRISTIN dan INVIOLITA ku tersayang, 

terimakasih untuk segala cinta, doa, dan dukungannya selama ini yang begitu 

banyak dalam hal apapun, susah untuk mengungkapakan semuanya, intinya saya 

bersykur pernah kenal dan memiliki sahabat dan saudara seperti kalian, saat saya 

senang bahkan susah kalian selalu ada. Saya berdoa semoga suatu saat nanti kita 

bisa kembali bertemu dengan kesuksesan dan impian masing-masing ,  I LOVE U 

(sambil sedih tulis ini )     

 

Terimakasih My One and Besttie forever & ever Gracia Ngambut & Diana 

Abut , walaupun kita tak dekat karena jarak yang memisahkan (lebayy) kalian 

serasa selalu ada buat saya, jarak bukan menjadi alasan. Terimakasih untuk cinta, 

doa dan dukungannya. Sudah 10 tahun saya kenal kalian dan kita jalin 

persahabatan ini, kalian yang paling tau dan mnegerti saya melebihi siapapun, 

intinya saya saying kalian berdua. Saya berdoa semua yang kita cita-citakan dulu 

bisa terwujud. Muaaachh 

 

Terimakasih my AGUSTINY, teman curhat dan sharing terbaik sepanjang segala 

masa, selalu nyambung dan nyaman cerita sama cewek yang satu ini, awal kenal 

dikira orangnya judes ternyata salah sekali, buktinya kita berdua langsung akrab 

sampe sekarang, terimakasih untuk segala cinta, doa dan dukungannya selama ini, 

terimakasih selalu ada disaat-saat genting (hahahaha), I love U, sukse buat kita, 

saya percaya yang terbaik ada buat kita dua (heheh). Amin 

 

Terimakaish SKK FAMILY , saya bahahgia dan bangga pernah menjadi bagian 

dari keluarga ini, kekluargaannya terasa sekali , walupun kita semua berasal dari 

daerah yang berbeda. Trimakasih sudah sangat membantu syaa dalam menjadikan 

orang yang  bisa tumbuh dengan baik dalam iman dan kehidupan rohani. Semoga 
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semua senantiasa diberkati dan bertemu suatu saat nanti dengan kesuksesan 

masing-masing.  

 

Terimakasih kakak serasa kakak sendiri ,  k’ MEGGY &  k’ ASRY.  

Terimakasih selalu ada disaat saya bingung dan butuh penjelasan apapun selama 

menyeselesaikan skripsi, walaupun hanya lewat handphone, di sela-sela  

kesibukannya selalu menyempatkan waktu untuk ada buat Adek, terimakasih buat 

cintanya, I love U kak berdua. Saya percaya yang diatas yang balas kebaikan kak 

berdua buat saya selama ini. Semoga sukses selalu dimanapun tempat kerjanya, 

suatu saat saya percaya kita akan bertemu lagi (heheheh) 

 

Terimakasih teman-teman terbaik ALSENITA, YUNITA, OPHY, LAURA, 

RANRAN, DEDE, IBETH, BU DOK MEGA, ITHY terimakasih buat 

kebersamaannya selama ini, terimakasih karena selalu  memberikan semangat, 

sedih yak arena sebentar lagi kita akan berpisah, saya berdoa semoga suatu saat 

nanti kita bisa bertemu dengan sudah punya kesuksesan masing (kalian nikah 

janngan lupa undang syaa hhehhe ) 

 

 Terimakasih my (ALFANY, DESHYDERIA, EWIN, ELEONORA, DINI, 

TEMAN-TEMAN PASKAMARAYAS’14) , terimakasih buat kebersamaanya 

selama ini, sukses selalu buat kita semua. AMIN 

 

Terimakasih tman-teman tersayang FINA & ANANDA. saya happy pernah kenal 

kalian, terimakasih buat kebersamaanya selama ini. Terimakasih untuk segalanya 

selama ini. Susah mengungkapkan semuanya. Intinya saya sayang kalian. Sedih 

karena akhir-akhir ini kita bahkan jarang ketemu (sory ya), sebentar lagi kita akan 

pisah, karena tempat tingal yang beda-beda.Saya berdoa semoga suatu saat kita 

bisa bertemu dengan kesuksesan masing masing.amin 
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Terimakasih partner-partner seperjuangan SHANTY, DEWI, TERRY dan MAS 

ANNGA ,teman-teman satu doden pembimbing, termakasih selama ini sudah 

membantu dalam hal apapun. Sukses buat kita semua. 

 

Terimakasih adek-adek tersayang DEWI, ERIK,YOAN, RAFFI, INE, PETRA, 

CICI, NENY, PRISKA REZA, UCHY KOE.  Semnagat terus adek-adek sayang 

harus bisa jadi kebanggan Bapa Mama  

 

Terimakasih my koko PAUL ELANOR, sulit dengan kata-kata apa saya 

ungkapakan semuanya, karena dunia kita yang sudah tak sama lagi. Saya bangga 

pernah kenal kau, seandainya semuanya baik-baik saja dan kau bisa sembuh pasti 

kita bisa merayakan kelulusan ini bersama, tapi semuanya sudah terjadi begini. 

Saya punya kelulusan ini saya persembhakan buat kau partner yang sangat luar  

bisa, segala kau punya nasihat selama ini buat saya ,saya tidak akan lupa, dan kau 

sampai kapanpun saya tidak akan lupa pernah menjadi bagian dalam perjalanan 

hidupnya saya. Saya selalu berdoa buat kau agar Tenang di alam sana, bahagia 

bersama para kudus di surga, jadi pendoa buat kami semua yang ditinggalkan, we 

love U.    

 

Finally, Terimakasih buat semua Dosen, Civitas, Alumni, dan STIE PERBANAS 

Surabaya, saya sangat sangat sangat bangga pernah jadi bagian dari kampus yang 

luar biasa ini. Selalu menjadi kampus unggul dan kebanggan. 

TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA.  
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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang selalu 

melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada taranya, sehingga penulisan skripsi 

ini dapat selesai dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan akademik dalam program studi sarjana, program studi manajemen. 
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lebih baik dikemudian hari.  

 

Surabaya,   Februari 2018 

             

                                                                                               Penulis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xi 
 

 

  



 
 

xii 
 

 

 

  



 
 

xiii 
 

 

 

  



 
 

xiv 
 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

 

 

 



 
 

xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  : Perhitungan Loan To Deposit Ratio (LDR) 

Lampiran 2 : Perhitungan Investing Policy Ratio (IPR) 

Lampiran 3 : Perhitungan Non Performing Loan (NPL)  

Lampiran 4  : Perhitungan Aktiva Produktif Bermasalah (APB)  

Lampiran 5  : Perhitungan Interest Rate Risk (IRR) 

Lampiran 6  : Perhitungan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional   

(BOPO) 

Lampiran 7  : Perhitungan Free Based Income Ratio (FBIR) 

Lampiran 8  : Perhitungan Return On Asset (ROA) 

Lampiran 9  : Perhiungan Net Interest Margin (NIM) 

Lempiran 10  : Perhitungan KPMM 

Lampiran 11  : Perhitungan Variabel 

Lampiran 12  : Hasil Uji SPSS 20 for windows 

Lampiran 13  : Laporan Suku Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

 

THE EFFECT OF LIQUIDITY, QUALITY ASSETS, SENSITIVITY 

MARKETS, EFFICIENCY, AND PROFITABILITY ON 

CAR ON REGIONAL DEVELOPMENT BANK 

 

 

LUSYANA TRIASTUTI CEMPANG 

STIE Perbanas Surabaya 

Email: 2014210594@students.perbanas.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze of this study is to determine how much 

influence Liquidity, Asset Quality, Market Sensitivity, Efficiency, and Profitability 

of the Capital Adequacy Ratio. The population of this research is to the Regional 

Development Bank during the period 2012-2107. The sample of this research 

consists of four Regional Development Banks. Sample selection using purposive 

sampling method and data source used in this research is secondary data. 

The results of this study indicate that the Loan to Deposit Ratio positively 

insignificant to the Capital Adequacy Ratio, the Investing Policy Ratio has no 

significant positive effect on the Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan 

has a positive effect is not significant to the Capital Adequacy Ratio, Non-earning 

Asset has positive influence is not significant Capital Adequacy Ratio, Interest 

Rate Risk has negative significant effect on Capital Adequacy Ratio, Operational 

Cost and Operating Income have significant negative effect to Capital Adequacy 

Ratio, Free Based Income Ratio has negative effect not significant to Capital 

Adequacy Ratio, Return On Asset has no significant negative effect to Capital 

Adequacy Ratio, Net Interest Margin positively insignificant effect on Capital 

Adequacy Ratio. Coefficient of determination showed with 56,5% disebbakan by 

variables studied are LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA, and NIM, 

while 43,5 % influenced by other factors outside of research. 

 

Keywords : LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM  

mailto:2014210594@students.perbanas.ac.id


 
 

xviii 
 

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS 

PASAR, EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

CAR PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

LUSYANA TRIASTUTI CEMPANG 

STIE Perbanas Surabaya 

Email: 2014210594@students.perbanas.ac.id 

 

 

RANGKUMAN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh 

Likuiditas, Kulaitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Rasio 

Kecukupan Modal. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah 

selama periode 2012-2107. Sampel penelitian ini terdiri dari empat Bank 

Pembangunan Daerah. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Loan to Deposit Ratio berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Investing Policy Ratio 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Non 

Performing Loan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio, Aktiva Produktif Bermasalah berpengaruh positif tidak signifkan terhadap 

Capital Adequacy Ratio, Interest Rate Risk berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio, Free Based 

Income Ratio berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio, Return On Asset berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio, Net Interest Margin berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio. Koefisien determinasi menunjukan dengan 56,5 % 

disebbakan oleh variabel yang diteliti yaitu LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, dan NIM, sedangkan 43,5% dipengaruhi oleh factor lain diluar 

penelitian. 

 

 

Kata Kunci : LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA, dan NIM 
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