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ABSTRACT 

 

    The purpose of this study is to analyzie the variables LDR, IPR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, ROA dan ROE whether have a significant influence simultaneously and 

partially to Capital Adequacy Ratio (CAR) on foreign Exchange National Private 

Commercial Banks. The sample of this study there are four bank, namely: Bank Jtrust 

Indonesia, Tbk., Bank SinarMas, Tbk., Bank NationalNobu, Tbk.,  Bank QNB Indonesia, Tbk. 

Data and data collection methods in this research is secondar data taken from financial 

service authority website and quarterly report of each sample bank by using purposive 

sampling and technique of analysis using multiple linier regression by using test F and test t. 

this study shows thath LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, ROA dan ROE 

simultaneously have a significant influence on CAR at the Foreign Exchange National 

Private Commercial Bank. LDR partially has a negative significant effect on the CAR on 

Foreign Exchange National Private Commercial Bank.IPR, PDN,BOPO, ROE partially has a 

positive influence not significant on the CAR at Foreign Exchange National Private 

Commercial Bank. APB, NPL, IRR, ROA partially has a negative influence significant on the 

CAR at Foreign Exchange National Private Commercial Bank. Variable LDR wich has the 

most dominant influence on CAR. 

Keyword : likuidity, asset quality, sensitivity, efficiency, profitability, and Capital Adequacy 

Ratio (CAR) 

PENDAHULUAN 

Bank adalah lembaga 

keuangan bank yang menghimpun dana 

dan menyalurkan dana dengan 

memberikan jasa-jasa lainnya pada 

masyarakat dalam bentuk kredit  maupun  

simpanan. Oleh karena itu dapat 

dibutuhkan pengelolahan  manajemen 

bank yang terdapat  pada semua aspek  

yang  ada  dalam  bank, salah satunya 

adalah aspek  permodalan. 

Aspek Permodalan yaitu salah 

satu faktor penting untuk membangun 

usaha supaya tidak terjadi sesuatu hal da-

lam kerugian. dalam  pengelolahannya 

permodalan dapat dilihat dengan melalui 

rasio keuangan  bank, yaitu salah satunya  

Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan Rasio dengan tujuan untuk 

mengukur kecukupan suatu modal dalam 

bank (Kasmir, 2012 : 346). Semakin tinggi 

(CAR) maka akan  mengakibatkan bank 

memiliki  kemampuan yang dapat 

menanggung  risiko dari setiap kredit 

maupun dalam  aktiva produktif yang 

berisiko.  

Pada tabel  1 menunjukkan 

Bank Umum Swasta Nasional Devisadi 

Indonesia yang mempunyai  masalah  

dalam  posisi  permodalan  pada tahun 
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2013  Triwulan I sampai  tahun  2017  

Triwulan IV yang  dibuktikan pada rata-

rata  tren  masing-masing bank, dari tiga 

puluh empat Bank Umum  Swasta 

Nasional Devisa memiliki rata-rata tren 

negatif. sehingga ini menunjukkan bahwa 

terdapat masalah pada CAR Bank Umum 

Swasta Nasional  Devisa, perlu dil-

akukannya penelitian untuk  mencari tahu 

faktor-faktor yang menyebabkan 

penurunan pada CAR Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa. 

Tabel 1 

POSISI CAPITAL ADEQUACY RATIO BANK UMUM 

SWASTA NASIONAL DEVISA 

TAHUN2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan publikasi  otoritas jasa keuangan (diolah) *2017 per  Juni 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

LIKUIDITAS 

Likuiditas  merupakan rasio yang dapat 

diukur  dalam  kemampuan bank  dalam  

memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  

pada  saat ditagih,  dengan  kata  lain  yaitu  

dapat  membayar  kembali  pencairan  

dana deposannya  pada  saat  ditagih  serta  

dapat  mencukupi  permintaan   kredit   

yang telah   diajukan  (Kasmir, 2012:315). 

Beberapa rasio likuiditas pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yaitu se-

bagai berikut : 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur suatu 

komposisi dengan jumlah kredit yang 

diberikan atau dibandingkan dengan 

jumlah dana masyarakat dan modal sendiri 

yang digunakan. Rumus untuk mengukur 

Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai 

berikut (SEBI Nomor 13/30/DPNP tanggal 

16 Desember 2011) : 

LDR X 100% 

Hipotesis : LDR secara  parsial ber-

pengaruh signifikan terhadap CAR pada  

Bank  Umum Swasta  Nasional  Devisa. 

Investing Policy Ratio (IPR) 

Investing Policy Ratio merupakan Rasio  

yang memnggambarkan kemampuan  bank  

dalam melunasi  kewajibannya  pada  para  

deposannya  dengan  cara   melikuidasi 

surat-surat  berharga yang dimiliknya. 

Rumus ini dapat dihitung menggunakan 

rumus (Kasmir, 2012 : 316-319) : 

IPR  

Hipotesis : IPR  secara  Parsial 

berpengaruh signifikan terhadap CAR 

pada  Bank  Umum Swasta  Nasional  

Devisa. 

1 PT. BANK AGRIS, TBK. 17.86 17.58 -0.28 17.34 -0.24 16.81 -0.53 16.25 -0.56 72.84 -1.19

2 PT. BANK BUKOPIN, TBK. 15.12 14.21 -0.91 13.56 -0.65 15.03 1.47 10.52 -4.51 60.02 -1.22

3 PT. BANK BUMI ARTA, TBK. 16.99 15.07 -1.92 25.57 10.5 25.15 -0.42 25.67 0.52 87.91 8.29

4 PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. 20.13 16.43 -3.70 17.70 1.27 20.64 2.94 22.56 1.92 79.41 0.99

5 PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK. 15.66 16.86 1.20 18.65 1.79 21.90 3.25 23.06 1.16 77.68 6.53

6 PT. BANK CIMB NIAGA, TBK. 15.38 15.39 0.01 16.16 0.77 17.71 1.55 18.22 0.51 68.28 2.46

7 PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. 17.48 18.17 0.69 20.84 2.67 22.30 1.46 23.24 0.94 83.44 5.06

8 PT. BANK GANESHA 13.81 14.18 0.37 14.40 0.22 34.93 20.53 30.10 -4.83 83.34 19.91

9 PT.BANK HSBC INDONESIA 13.10 13.41 0.31 18.59 5.18 23.69 5.10 22.49 -1.20 73.29 10.29

10 PT .BANK ICBC INDONESIA 20.11 16.73 -3.38 14.38 -2.35 15.86 1.48 17.71 1.85 70.62 -3.79

11 PT. BANK INDEX SELINDO 6.49 22.21 15.72 26.36 4.15 25.53 -0.83 27.06 1.53 86.00 19.42

12 PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK. 14.03 13.58 -0.45 15.49 1.91 13.30 -2.19 14.15 0.85 59.23 -0.52

13 PT. BANK MASPION INDONESIA, TBK. 21.00 19.43 -1.57 19.33 -0.10 24.32 4.99 21.59 -2.73 88.40 2.64

14 PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, TBK. 14.07 10.44 -3.63 12.97 2.53 13.34 0.37 14.11 0.77 53.64 -0.54

15 PT. BANK MAYBANK INDONESIA, TBK. 12.80 16.01 3.21 14.93 -1.08 16.98 2.05 17.63 0.65 64.25 4.34

16 PT. BANK MAYORA 19.46 19.97 0.51 28.21 8.24 28.17 -0.04 24.96 -3.21 100.80 7.91

17 PT. BANK MEGA, TBK. 15.74 15.23 -0.51 22.85 7.62 26.21 3.36 24.11 -2.10 84.85 9.95

18 PT. BANK MESTIKA DHARMA, TBK. 26.99 26.66 -0.33 28.26 1.60 35.12 6.86 35.21 0.09 124.07 8.15

19 PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK. 13.09 17.79 4.70 17.83 0.04 19.54 1.71 12.58 -6.96 70.77 4.71

20 PT. BANK MULTIARTA SENTOSA 146.14 60.54 -85.60 34.99 -25.55 28.20 -6.79 21.73 -6.47 274.22 -119.56

21 PT. BANK NATIONALNOBU, TBK. 87.49 48.97 -38.52 27.48 -21.49 26.18 -1.30 26.83 0.65 195.49 -61.15

22 PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK. 15.75 16.60 0.85 18.07 1.47 20.57 2.50 17.50 -3.07 74.49 4.05

23 PT. BANK OCBC NISP, TBK. 19.30 18.74 -0.56 17.32 -1.42 18.28 0.96 17.51 -0.77 77.14 -1.21

24 PT. BANK PAN INDONESIA, TBK. 15.32 15.62 0.30 19.94 4.32 20.32 0.38 22.26 1.94 75.65 5.49

25 PT. BANK PERMATA, TBK. 14.30 13.58 -0.72 15.00 1.42 15.64 0.64 18.12 2.48 62.14 1.96

26 PT. BANK QNB INDONESIA, TBK. 18.73 15.10 -3.63 16.18 1.08 16.46 0.28 20.30 3.84 70.53 -1.31

27 PT.BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA 14.77 15.06 0.29 13.27 -1.79 20.05 6.78 22.06 2.01 67.56 5.78

28 PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, TBK. 21.60 19.06 -2.54 22.12 3.06 23.68 1.56 29.58 5.90 92.38 3.56

29 PT. BANK SBI INDONESIA 22.33 25.20 2.87 46.38 21.18 47.33 0.95 42.17 -5.16 149.67 23.71

30 PT. BANK SHINHAN INDONESIA 39.80 37.11 -2.69 114.99 77.88 85.28 -29.71 67.85 -17.43 290.75 41.12

31 PT. BANK SINARMAS, TBK. 21.82 18.38 -3.44 14.37 -4.01 16.70 2.33 18.31 1.61 74.93 -4.72

32 PT. BANK TABUNGAN PESIUNAN NASIONAL, TBK. 23.09 23.30 0.21 24.52 1.22 25.60 1.08 24.91 -0.69 101.49 2.34

33 PT. BANK UOB INDONESIA 14.94 15.72 0.78 16.20 0.48 16.44 0.24 17.08 0.64 66.72 1.66

34 PT.BANK VICTORIA INTERNATONAL,TBK 17.95 18.35 0.40 19.30 0.95 24.58 5.28 18.17 -6.41 83.81 5.03

Rata-Rata 23.61 20.02 -3.59 23.05 3.03 24.17 1.13 23.11 -1.07 95.47 0.30

Rata-Rata TrenTREN 2016 TREN 2017 TREN Rata-Rata CAR2015No Nama Bank 2013 2014 TREN
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KUALITAS AKTIVA 

Kualitas aktiva merupakan asset untuk 

memastikan kualitas asset yang  dimiliki 

bank dan rill dari asset tersebut. 

kemerosotan kualitas dan suatu nilai pada 

asset-aset merupakan sumber erosi terbesar 

bagi suatu bank. Penilaian kualitas asset 

merupakan suatu penilaian terhadap 

kondisi asset bank dan kecakupan dalam 

manajemen risiko kredit (Veithzal 

Rivai,2013 : 473).Beberapa rasio yang 

digunakan dalam aspek kualitas aktiva yai-

tu sebagai berikut : 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB)  
Aktiva produktif bermasalah merupakan 

rasio yang dapat digunakan untuk men-

gukur suatu aktiva   produktif bermasalah 

dengan kualitas kurang lancar, dira-

gukan,dan macet. Rumus untuk mengukur 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) ada-

lah sebagai berikut : 

APB  X 100% 

Hipotesis : APB secara Parsial ber-

pengaruh  Negatif signifikan terhadap 

CAR pada  Bank Umum  Swasta  Nasional  

Devisa. 

Non  Performing Loan (NPL) 

Non Performing Loan (NPL) merupakan 

rasio  yang  mengukur  suatu  tingkat 

kesehatan bank umum.Tingginya NPL bisa 

menunjukkan ketidakmampuan bank 

umum dalam proses pencairan kredit. Ru-

mus untuk mengukur Non Performing 

Loan (NPL) yaitu sebagai berikut: 

NPL  X 100% 

Hipotesis : NPL secara  Parsial  ber-

pengaruh  negatif  signifikan  terhadap  

CAR pada  Bank Umum Swasta  Nasional  

Devisa. 

SENSITIVITAS  

Sensitivitas merupakan penilaian yang 

terhadap kemampuan modal bank untuk 

mengcover akibat dari yang ditimbulkan  

oleh perubahan risiko pasar dan kecakupan 

manajemen risiko pasar (Veithzal Rivai 

2013 : 485). Beberapa rasio yang 

digunakan untuk mengukur sensitivitas 

yaitu sebagai berikut : 

Interest Rate Risk (IRR) 

Interest Rate Risk merupakan Volatilitas 

pada suku bunga telah mengakibatkan 

suatu manajemen atas risiko bergejolak 

pada suku bunga yang menduduki posisi 

sentral bagi investor, termasuk  dalam  

dunia perbankan. Pada suatu  bank  yang  

komersial hampir seluruh perhatiannya  

pada  manajemen risiko suku bunga yang 

dimaksud yaitu, karena pada pergolakan 

suku bunga dapat mempengaruhi 

portofolio asset yang dimiliki suatu bank-

bank yang sebagian besar berupa sekuritas 

disebabkan pada harga yang sensitive 

terhadap gejolak suku bunga terse-

but.Rumus yang digunakan untuk men-

gukur Interest Rate Risk (IRR) yaitu se-

bagai berikut: 

IRR  

Hipotesis : IRR secara Parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR pada Bank  

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Posisi Devisa Netto (PDN) 

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah sensitiv-

itas bank terhadap suatu selisih bersih an-

tara aktiva dan pasiva valas setelah mem-

perhitungkan rekening-rekening admin-

istratifnya. Dalam ketentuan suatu Bank 

Indonesia ditetapkan bahwa besarnya PDN 

secara keseleuruhan  jumlahnya  maksi-

mum 20 persen dari  modal bank yang ber-

sangkutan. Rumus yang digunakan dalam 

mengukur Posisi Devisa Netto (PDN) ada-

lah sebagai berikut: 

PDN   X100% 

Hipotesis: PDN secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

 

EFISIENSI 

Efisiensi merupakan kemampuan suatu 

bank dalam menilai kinerja manajemen 

bank terutama yang mengenai pada 

penggunaan  faktor-faktor produksi dengan 

tepat dan menghasilkan pendapatan 

operasional yang secara efektif (kasmir, 

2012:311). Rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi yaitu sebagai berikut : 
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Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional Pendapatan Operasion-

al (BOPO) merupakan rasio  yang  

digunakan  untuk  mengukur  suatu per-

bandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur  

tingkat  efisiensi  dengan  kemampuan  

bank  dalam melakukan kegiatan 

operasinya. Rumus  untuk  mengukur   

Biaya Operasional Pendapatan Operasion-

al (BOPO) adalah : 

BOPO X 100% 

Hipotesis : BOPO secara Parsial ber-

pengaruh negatif signifikan terhadap CAR 

pada  Bank Umum Swasta  Nasional De-

visa. 

 

PROFITABILITAS 

Profitabilitas merupakan merupakan  rasio 

digunakan  untuk  mengukur  kemampuan 

bank dalam mencari pendapatan ataupun 

keuntungan (Kasmir, 2012:327). Beberapa 

rasio yang dapat mengukur profitabilitas 

yaitu sebagai berikut: 

 

Return On Asset (ROA) 

ROA yaitu  rasio laba sebelum pajak 

dalam duabelas  bulan  terakhir dengan  

rata-rata  volume  usaha dengan  periode  

yang  sama. Rumus  yang  digunakan  

yaitu : 

ROA  X 100% 

Hipotesis: ROA secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

 

Return On Equity (ROE) 

Return On Equity merupakan Rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh laba bersih yang berkaitan 

dengan pembayaran dividen (Kasmir, 2012 

:204). Rumus yang mengukur Return On 

Equity (ROE) yaitu sebagai berikut : 

ROE =  X 100% 

Hipotesis: ROE secara Parsial berpengaruh 

Positif Signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
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METODE PENELITIAN  

RANCANGAN  PENELITIAN  

Rancangan penelitian ini dapat ditin jau 

dari dua aspek yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian berdasarkan tujuan  

Berdasarkan tujuannya penelitian ini ada-

lah penelitian verifikasi (casual research) 

karena  pada da sarnya penelitian ini  

menunjukan  hubungan variabel bebas 

LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 

ROA, dan ROE terhadap variabel ter-

katnya yaitu CAR (Syofyan Siregar ,  2012 

: 37 ). 

2. Penelitian menurut sumber data ditinjau 

dari sumber data, penelitian ini adalah 

penelitian sekunder  karena dapat di-

peroleh langsung dari laporan Otoritas Jasa 

Keuangan khususnya pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa periode Triwulan 

I tahun 2013 sampai dengan Triwulan IV 

2017. 

 

Batasan Penelitian 

untuk mempermudah dalam menganalisis 

data, maka akan dapat diuraikan definisi 

operasional dari suatu masing-masing var-

iabel tergantungnya sendiri. Variabel ter-

gantungnya yaitu sebagai berikut: 

Loan To Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah suatu hasil perbandingan anta-

ra total kredit yang diberikan terhadap total 

pada dana pihak ketiga yang dimiliki oleh 

suatu Bank Umum Swasta Nasional De-

visa pada periode Triwulan I tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017. 

Satuan pengukurannya adalah persen dan 

untuk mengukurnya dapat digunakan ru-

mus nomer tujuh. 

Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR merupakan hasil dari perbandingan 

antara surat-surat berharga terhadap total 

dana dengan total dana pihak ketiga yang 

dimiliki oleh Bank Umum Swasta Nasion-

al Devisa pada periode triwulan I tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017. dengan satuan pengukurannya yaitu 

Penelitian ini dibatasi oleh LDR, IPR, 

NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, ROA dan 

ROE terhadap variabel CAR yang  

dimiliki  pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa, dengan periode 

penelitian ini adalah  mulai Triwulan I 

tahun 2013 sampai dengan  Triwulan  IV 

tahun 2017.  

 

Identifikasi Variabel  

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung. Variabel tergantung yang 

digunakan yaitu CAR. Variabel bebas 

yang digunakan yaitu: 

1. (LDR)   X1 

2. (IPR)    X2 

3. (APB)        X3 

4. (NPL)      X4 

5.  (IRR)   X5 

6.  (PDN) X6 

7. (BOPO) X7 

8.  (ROA) X8 

9.  (ROE) X9 

 

Persen digunakan rumus nomer enam. 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

APB adalah suatu hasil perbandingan anta-

ra aktiva produktif   bermasalah    terhadap  

Aktiva produktif yang diberikan oleh suatu 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa pada 

Periode   triwulan  I  tahun   2013    sampai 

Dengan   triwulan IV  tahun  2017.  Satuan  

Pengukurannya   yaitu   persen  dan  rumus  

yang  digunakan  yaitu  nomer  delapan. 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR  adalah   hasil   perbandingan    antara  

Interest  Sensitive  Assets  (ISA)  dengan 

Interest Sensitive Liabilities (ISL) yang di 

Miliki oleh Bank Umum Swasta Nasional  

Devisa  periode  triwulan  I  tahun   2013 

Sampai dengan triwulan IV tahun 2017. 

Satuan pengukurannya yaitu persen dan 

Rumus yang digunakan yaitu nomer 

sepuluh. 

Posisi Devisa Netto (PDN) 

PDN adalah suatu hasil perbandingan an-

tarapenjumlahan aktiva valas dengan pa-

siva valas terhadap selisih off balance 

sheet dibagi dengan modal yang dimiliki 

Definisi Operasional dan Pengukuran         

Variabel
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pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

periode Triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan Triwulan IV tahun 2017. Satuan 

pengukurannya adalah Laporan Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Populasi , Sampel dan Teknik Pengam-

bilan Sampel 

Keseluruhan anggota populasi melainkan 

hanya anggota  populasi yang terpilih se-

bagai sampel. Teknik  pengambilan sampel

                          yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Beban Operasional Terhadap Pendapa-

tan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah hasil perbandingan antara 

biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa Periode Triwulan I tahun 

2013 sampai dengan Triwulan IV tahun 

2017. Satuan pengukuranya adalah persen 

dan rumus yang digunakan yaitu nomer 

dua belas. 

Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan suatu hasil perbandingan 

antara banyaknya laba setelah pajak yang 

diterima oleh suatu Bank terhadap total 

aktiva yang dimiliki oleh suatu Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada peri-

ode Triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

Triwulan IV tahun 2017. Satuan penguku-

rannya adalah persen dan rumus yang 

digunakan yaitu nomer tiga belas. 

Return On Equity (ROE) 

ROE adalah hasil perbandingan antara laba 

setelah pajak yang diterima oleh suatu 

bank  terhadap  suatu  total  ekuitas   yang  

Menggunakan purposive sampling. Ada-

pun kriteria dari Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa yang memiliki modal inti 

sebesar 1 triliun sampai dengan 5 triliun, 

dengan tren negatif yang telah menjadi 

Bank Devisa setelah tahun 2013 serta bank 

yang memiliki data yang lengkap. dengan 

5 triliun,  dengan Trend Negatif dan telah 

menjadi bank  devisa setelah tahun2013 

serta bank  yang  memiliki  data yang 

lengkap. 

 

DATA DAN METODE PENGUM-

PULAN DATA  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHA-

SAN 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh vari-

abel bebas yang  meliputi LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN , BOPO, ROA dan ROE 

terhadap variabel terhadap variabel terikat 

yaitu CAR. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada tabel 2.  

dimiliki oleh Bank Umum Swasta Nasion-

al Devisa pada periode triwulan I tahun 

2013 sampai triwulan IV tahun 2017.

 Satuan pengukurannya adalah persen dan 

rumus yang digunakan dalam penelitian ini 

 

Yaitu nomer empat belas.

 

Tabel 2 

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
Variabel Penelitian Unstandardized Coefficient 

 

B Std. Error 

X1 = LDR -0,565 0,157 

X2 = IPR 0,326 0,210 

X3 = APB -0,078 0,693 

X4 = NPL -2,038 1,006 

X5 =  IRR -0,046 0,042 

X6 = PDN -0,246 0,700 

X7 = BOPO -0,058 0,236 

X8 = ROA -0,771 1,917 

X9 = ROE   0,001       0,158 

 Rsquare= 0,548 Sig. F = 0,000 

 R= 0,740 Fhitung = 9,423 

         Sumber: Hasil Pengelolahan SPSS 
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Berdasarkan hasil tersebut maka dapat di-

ambil persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut:  

Y=0,740-0,565 LDR + 0,326 IPR – 0,078 

APB -2,038 NPL – 0,046 IRR – 0,246 

PDN – 0,058 BOPO – 0,771 ROA + 0,001 

ROE +ei 

1. α = 0,740  menunjukkan bahwa kese-

luruhan variabel bebas (LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR) (LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, ROA, ROE) sama dengan 

nol (0), maka besarnya Y yaitu sebesar 

0,753 persen.  

2. β1 = - 0,565 menunjukkan bahwa jika 

LDR mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka dapat mengakibatkan 

penurunan pada variabel tergantung CAR 

sebesar 0,565 persen. Sebaliknya, jika 

LDR mengalami penurunan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan pening-

katan pada variabel tergantung CAR sebe-

sar 0,565 persen. Dengan asumsi bahwa 

nilai dari variabel bebas yang lainnya  yai-

tu  konstan.  

3. β2 = 0,326 menunjukkan  jika IPR  men-

galami  peningkatan  sebesar  satu  persen 

Maka mengakibatkan peningkatan variabel 

CAR sebesar 0,326 persen. Sebaliknya, 

jika IPR mengalami penurunan sebesar 

satu persen, maka mengakibatkan  

penurunan pada variabel tergantung CAR 

sebesar 0,326 persen. Dengan asumsi vari-

abel lainnya konstan. 

4. β3 = -0,078 menunjukkan  apabila  APB 

mengalami peningkatan sebesar satu per-

sen, maka dapat mengakibatkan penurunan 

pada variabel tergantung CAR sebesar 

0,078 persen. Sebaliknya, jika  APB men-

galami penurunan sebesar satu persen, 

maka  akan  mengakibatkan peningkatan  

pada  variabel  tergantung CAR sebesar 

0,078 persen. Dengan asumsi bahwa  nilai  

dari  variabel bebas yang lainnya yaitu 

konstan. 

5. β4= -2,038 menunjukkan jika NPL men-

galami penurunan sebesar satu persen, 

maka dapat mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR adalah sebesar 

2,038 persen. Sebaliknya, jika NPL men-

galami peningkatan sebesar satu persen, 

maka dapat mengakibatkan penurunan  

pada variabel tergantung CAR sebesar 

2,038 persen. Dengan asumsi bahwa nilai   

variabel  bebas  yang  lainnya  yaitu  kon-

stan. 

6. β5=- 0, 046 menunjukkan apabila IRR 

mengalami peningkatan sebesar satu per-

sen, maka dapat mengakibatkan penurunan 

pada variabel tergantung CAR  sebesar  

0,046 persen. Sebaliknya, jika IRR men-

galami penurunan sebesar satu persen, 

maka dapat mengakibatkan peningkatan 

pada variabel  tergantung CAR sebesar 

0,046 persen. Dengan asumsi bahwa nilai 

variabel bebas yang lainnya adalah kon-

stan. 

7. β6  = -0,246 menunjukkan jika PDN 

mengalami peningkatan sebesar satu per-

sen, maka dapat mengakibatkan penurunan 

pada variabel tergantung CAR sebesar 

0,246 persen. Sebaliknya, jika PDN men-

galami penurunan sebesar satu persen, 

maka akan mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 0,246 

persen.  Dengan asumsi bahwa nilai dari 

variabel bebas lainnya yaitu konstan. 

8. β7 = -0,058 menunjukkan jika BOPO 

mengalami peningkatan sebesar satu per-

sen, maka dapat mengakibatkan penurunan 

pada variabel tergantung CAR sebesar 

0,058 persen. Sebaliknya, jika BOPO 

mengalami penurunan sebesar satu persen, 

maka dapat mengakibatkan peningkatan 

pada variabel tergantung CAR sebesar 

0,058 persen. Dengan  asumsi  bahwa  

nilai  dari  variabel  bebas   lainnya  yaitu  

konstan. 

9. β8 = -0,771 menunjukkan jika ROA 

mengalami peningkatan sebesar satu per-

sen maka dapat mengakibatkan penurunan 

pada variabel tergantung CAR sebesar 

0,771 persen. Sebaliknya, jika ROA men-

galami penurunan sebesar satu persen, 

maka dapat mengakibatkan  peningkatan  

pada  variabel  tergantung  CAR  sebesar  

0,771  persen. Dengan asumsi bahwa nilai 

dari variabel bebas lainnya yaitu  konstan-

ta. 

10. β9 = 0,001 menunjukkan jika ROE 

mengalami peningkatan sebesar satu per-
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sen, maka dapat mengakibatkan pening-

katan pada variabel tergantung CAR sebe-

sar 0,001 persen. Sebaliknya, jika ROE 

mengalami penurunan sebesar satu persen, 

maka  dapat mengakibatkan  penurunan 

pada variabel  tergantung CAR sebesar 

0,001 persen. Dengan asumsi bahwa  nilai 

dari  variabel  bebas  lainnya  adalah  kon-

stan. 
 

Uji Serempak (UJi F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui signif-

ikan atau tidaknya pengaruh variabel X 

(variabel bebas) secara bersama-sama ter-

hadap variabel Y (Variabel terikat). 

 

Tabel 3 

ANALISIS UJI F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

Regression 17223.579 9 1913.731 9.423 .000b 

Residual 14217.025 70 203.100 
  

Total 31440.604 79 
   

Sumber :Data Diolah 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menge-

tahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap Variabel dependen. 

Uji t ini digunakan untuk menguji signif-

ikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas 

(X) dengan Variabel terikat (Y).

 

Tabel 4 

HASIL UJI PARSIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber: Data Dioalah   

 

Uji Koefisien Determinasi  

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk 

menentukan variabel paling dominan maka 

dilakukan perhitungan parsial R
2
 masing-

masing variabel dengan memilih yang pal-

ing signifikan dengan memiliki R
2
 paling 

tinggi. Nilai parsial R
2
 antara nol dan satu.                                                                         

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHA-

SAN 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

Berdasarkan teori, LDR memiliki 

pengaruh positif atau negatif terhadap 

CAR. Sedangkan hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan melalui SPSS 21.0 

for windows dapat diketahui bahwa LDR 

memiliki koefisien regresi negatif sebesar 

0,565 persen. Sehingga penelitian ini 

sesuai dengan teori. Keseuaian hasil 

penelitian dengan teori ini dikarenakan 

secara teoritis, apabila LDR meningkat 

berarti telah terjadi penurunan total kredit 

dengan persentase penurunan lebih besar 

dibanding dengan persentase peningkatan

Variabel thitung ttabel H0 H1 R r
2
 

LDR -3,610 ±1,99444 Ditolak Diterima -0,396 0,156816 

IPR 1,554 ±1,99444 Diterima Ditolak 0,183 0,033489 

APB -0,113 -1,66691 Diterima Ditolak -0,013 0,000169 

NPL -2,026 -1,66691  Ditolak Diterima -0,235 0,055225 

IRR -1,093 ±1,99444  Diterima Ditolak -0,130 0,0169 

PDN -0,352 ±1,99444 Diterima Ditolak -0,042 0,001764 

BOPO -0245 -1,66691 Diterima Ditolak -0,029 0,000841 

ROA -0,402  1,66691 Diterima Ditolak -0,048 0,002304 

ROE 0,007  1,66691 Diterima Ditolak 0,001 0,002 
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dana pihak ketiga. Peningkatan LDR ini 

akan menyebabkan ATMR menurun sesuai 

dengan asumsi modal bank tetap maka 

dapat mengakibatkan CAR menurun. CAR 

pada Bank sampel penelitian selama perio 

de triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 yang mengalami 

penurunan yang dibuktikan  dengan tren 

negatif sebesar 0,32 Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori.Berdasarkan uji t yang 

ditunjukkan pada tabel 4 hasil yang 

diperoleh thitung sebesar -3,610  dan ttabel 

0,025 :70 sebesar 1,99444, sehingga apat 

diketahui thitung -3,610 <ttabel -1,99444 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti LDR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi parsial 

yaitu 0,156816 yang berarti secara parsial 

variabel memberikan kontribusi sebesar 

15,68 persen terhadap CAR. 

 

Pengaruh IPR Terhadap CAR 

Berdasarkan teori IPR terhadap CAR 

adalah positif/negatif. hasil analisis regresi 

diketahui bahwa IPR memiliki koefisien 

regresi positif sebesar 0,326 persen. Yang 

berarti hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis, jika IPR 

menurun berarti telah terjadi penurunan 

investasi surat-surat berharga dengan per-

sentase lebih kecil dibandingkan persen-

tase peningkatan dana pihak ketiga. aki-

batnya, pendapatan bank menurun lebih 

besar dibandingkan dengan pendapatan 

biaya, sehingga laba meningkat, modal 

meningkat dan CAR seharusnya mening-

kat. Selama periode triwulan I tahun 2013 

sampai triwulan IV 2017 CAR sampel 

mengalami penurunan yang ditunjukkan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar 0,32 

persen. 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat  

bahwa hasil thitung sebesar 1,544 dan 

ttabel 0,025:70, sehingga diketahui bahwa 

thitung 1,544 , ttabel -1,99444 maka H0 

diterima H1 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

IPR secara parsial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap CAR. Besarnya 

Koefisien   determinasi   parsial       adalah  

0,33489 yang  berarti   secara  parsial vari-

abel IPR  memberikan kontribusi sebesar 

3,34 persen 

 

Pengaruh APB terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh APB terhadap 

CAR adalah negatif. hasil  analisis regresi 

menunjukkan bahwa  APB  memiliki  

koefisien  regresi  negatif sebesar 0,078 

persen, yang berarti hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori.    

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis,  jika APB 

meningkat berarti telah terjadi peningkatan 

Aktiva produktif bermasalah dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

persentase peningkatan aktiva produktif. 

Akibatnya, pendapatan menurun dan 

meningkatkan biaya pencadangan 

sehingga laba, modal, dan CAR turun. 

Selama periode penelitian mulai triwulan I 

tahun 2013 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017, CAR bank sampel mengalami 

penurunan yang ditunjukkan dengan rata-

rata trend negatif sebesar 0,32 persen.  

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat 

bahwa hasil thitung  sebesar -0,113  dan  ttabel  

(0,05 :70)  sebesar  -1,66691,  sehingga 

diketahui  thitung  -0,113 >  ttabel  -1,66691  

maka H0  diterima H1 ditolak. Hal ini 

berarti APB secara  parsial  memiliki  

pengaruh  yang  tidak signifikan terhadap 

CAR besarnya koefisien determinasi par-

sial yaitu 0,000169 berarti secara parsial 

variabel APB memberikan kontribusi 

sebesar 0,0169 persen terhadap CAR. 

 

Pengaruh NPL terhadap CAR. 

Analisis regresi menunjukkan bah-

wa NPL memiliki koefisien regresi negatif 

sebesar 2,038 persen, yang berarti hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori.  
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Kesesuain hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis apabila 

NPL meningkat, berarti telah terjadi pen-

ingkatan total kredit bermasalah lebih be-

sar peningkatan total kredit. Akibatnya, 

peningkatan biaya yang terus dicadangkan 

lebih besar dibandingkan dengan pendapa-

tan, sehingga laba bank turun, modal 

turun, dan CAR turun.sedangkan selama 

periode penelitian mulai triwulan I 2013 

sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017, CAR bank sampel mengalami 

penuruan yang ditunjukkan dengan rata-

rata negatif sebesar 0,32 persen. 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat 

dari thitung sebesar -2,026 dan ttabel (0,05 

:70) sebesar -1,66691 sehingga dapat 

diketahui bahwa thiung -2,026 < ttabel -

1,66691 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Hal ini berarti NPL secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi parsial yai-

tu 0,055225 yang berarti secara parsial 

variabel NPL memberikan kontribusi 5,52 

persen terhadap CAR. 

 

Pengaruh IRR terhadap CAR 

Berdasarkan teori IRR memiliki 

pengaruh posotif/negatif . hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa IRR memiliki 

koefisien negatif sebesar 0,046 persen. 

Yang berarti hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuain hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis, apabila 

IRR meningkat, berarti telah terjadi pen-

ingkatan IRSA dengan persentase lebih 

besar dibanding dengan persentase pen-

ingkatan IRSL. Jika dikaitkan dengan suku 

Bunga yang mengalami peningkatan,maka 

pendapatan Bungan meningkat dan biaya 

bunga meningkat, sehingga laba bank 

meningkat,modal meningkat dan CAR 

meningkat. Namun selama periode  

penelitian mulai triwulan I tahun 2013 

sampai dengan triwulan IV tahun 2017, 

CAR pada bank sampel penelitian men-

galami penurunan yang ditunjukkan 

dengan rata-rata trend negatif sebesar 0,32 

persen. 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat thi-

tung sebesar -1,093 dan ttabel (0,05 : 70 ) 

sebesar  1,99444  dan  -1,99444, sehingga  

dapat diketahui Bahwa –ttabel < thitung < ttabel 

, maka H0 diterima dan H1 ditolak Hal ini  

berarti  IRR Secara parsial memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya suatu koefisien 

determinasi parsial yaitu 0,0169 yang 

berarti secara parsial variabel IRR 

memberikan kontribusi 1,69  persen 

terhadap perubahan pada CAR. 

 

  Pengaruh PDN terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh PDN 

adalah positif/ negatif. hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa PDN memiliki 

koefisien regresi negatif sebesar 0,246 per-

sen. Yang berarti hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori ini disebabkan karena secara teori, 

jika PDN meningkat maka telah terjadi 

peningkatan aktiva valas lebih besar 

dibandingkan dengan pasiva valas. Apabi-

la dikaitkan dengan nilai tukar yang 

cenderung mengalami peningkatan. Maka 

akan terjadi peningkatan pendapatan valas 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan  biaya  valas. Sehingga pen-

dapatan valas menurun, laba  bank  

menurun, dan CAR menurun. Selama 

periode penelitian mulai triwulan I tahun 

2013 sampai dengan  triwulan IV tahun 

2017 CAR bank sampel penelitian  men-

galami  penurunan  yang  dibuktikan  

dengan  trend  negatif  sebesar  0,32  per-

sen.  

Berdasarkan  tabel 4 hasil diperoleh 

thitung  sebesar -0,352 dan  ttabel (0,05 : 60)  

sebesar 1,99444 dan -1,99444, sehingga  

dapat  diketahui –ttabel < thitung < ttabel, maka  

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini  berarti  

PDN secara  parsial  memiliki pengaruh 

yang tidak  signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi parsial yai-

tu 0,001764 berarti secara parsial  variabel 

PDN memberikan  kontribusi   sebesar  
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0,1764  persen.   

   

Pengaruh BOPO terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh BOPO 

adalah negatif. Hasil hasil analisis regresi 

menunjukkan BOPO memiliki koefisien 

regresi negatif sebesar-0,058 persen, yang  

berarti hasil penelitian ini sesuai dengan 

teori.   

Kesesuaian  hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis, apabila 

BOPO naik berarti telah terjadi pening-

katan biaya operasional dengan persentase  

lebih besar dibandingkan persentase pen-

ingkatan pendapatan operasional. Sehingga 

laba bank  menurun modal menurun dan 

CAR menurun. selama periode penelitian 

mulai triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan IV 2017, CAR bank sam-

pel mengalami penurunan yang ditunjuk-

kan dengan rata-rata negatif sebesar 0,32 

persen.  

Berdasarakan pada tabel 4 hasil yang 

diperoleh thitung sebesar -0,245 dan ttabel 

(0,05 : 70) sebesar -1,99444, sehingga 

diketahui bahwa thitung -0,245 > ttabel -

1,99444 maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini berarti BOPO secara parsial mem-

iliki pengaruh yang tidak signifikan ter-

hadap CAR. Besarnya koefisien determi-

nasi parsial adalah 0,000841 yang berarti  

secara  parsial  variabel BOPO mem-

berikan kontribusi yaitu sebesar 0,0841 

persen terhadap perubahan CAR 

 

Pengaruh ROA terhadap CAR 

Berdasarkan  teori pengaruh ROA 

terhadap CAR yaitu positif. hasil analisis 

regresi menunjukkan bahwa ROA mem-

iliki koefisien regresi negatif sebesar 0,771 

persen, dengan demikian hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian teori dengan hasil 

penelitian ini disebabkan karena secara 

teoristis apabila ROA meningkat berarti 

telah terjadi peningkatan laba sebelum pa-

jak dengan persentase peningkatan total 

aktiva. Akibatnya, peningkatan pendapatan 

bunga lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan beban bunga, sehingga modal 

meningkat dan CAR meningkat. Namun 

periode penelitian mulai triwulan I tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017. CAR bank sampel mengalami 

penurunan dengan rata-rata trend negatif 

sebesar 0,32 persen. 

 Berdasarkan pada tabel 4 dapat 

dilihat hasil   yang  diperoleh thitung  -0,402  

dan  ttabel (0,05 : 70)  sebesar  1,99444, se-

hingga  diketahui  bahwa thitung  -0,402 > 

1,66691 maka  H0  diterima  dan  H1  di-

tolak. Hal   ini   berarti   ROA  secara   

parsial  mempunyai   pengaruh  yang   sig-

nifikan   terhadap   CAR.  Besarnya   

koefisien determinasi parsial yaitu 

0,002304 berarti secara  parsial variabel 

ROA  memberikan  kontribusi  sebesar  

0,2304 persen. Terhadap   perubahan  

CAR.  

 

Pengaruh ROE terhadap CAR 

Berdasarkan teori  pengaruh  ROE 

terhadap CAR adalah positif. Berdasarkan 

hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

ROE memiliki koefisien regresi positif 

sebesar 0,001 persen, yang berarti hasil  

penelitian ini sesuai dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian dengan 

teori ini karena secara teoristis, apabila 

ROE menurun berarti  telah  terjadi  pen-

ingkatan  laba  setelah  pajak  dengan per-

sentase lebih kecil dibandingkan dengan 

persentase peningkatan modal inti. aki-

batnya peningkatan pendapatan bunga 

lebih kecil dibandingkan dengan pening-

katan beban bunga, sehingga modal bank 

menurun dan CAR menurun. Selama  

periode  penelitian mulai triwulan I tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017, CAR bank sampel mengalami  

penurunan dengan  rata-rata  tren  negatif  

sebesar 0,32 persen.  

Berdasarkan pada tabel 4 dapat 

dilihat thitung  sebesar  0,007  dan  ttabel  

(0,05 : 70)  sebesar  1,99444,  sehingga  

diketahui bahwa  thitung  0,007 <  ttabel  

1,66691  maka  H0 diterima dan H1 di-

tolak. Hal ini berarti  ROE secara  Parsial  

memiliki  pengaruh  yang  tidak  signifikan  

terhadap CAR. Besarnya koefisien deter-
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minasi parsial yaitu 0,002 berarti secara 

parsial variabel  ROE memberikan  kontri-

busi  sebesar  0,2 persen terhadap peru-

bahan CAR. 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETRBATASAN 

Berdasarkan analisis yang telah dikemuka-

kan sebelumnya, maka dapat ditarik kes-

impulan bahwa variabel LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR,PDN,BOPO, ROS, ROE secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa sampel 

penelitian pada periode triwulan I tahun 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017.Besarnya pengaruh Variabel bebas 

LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, 

ROA dan ROE secara bersama-sama 

terhadap CAR adalah sebesar  54,8  persen 

sedangkan sisanya 45,2 persen dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel 

penelitian. Dengan demikian hipotesis 

penelitian pertama yang menyatakan 

bahwa LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, ROA dan ROE secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa adalah diterima.

LDR secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2013 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 yang men-

jadi sampel penelitian. Besarnya kontribusi 

LDR 15,6816 persen. Dengan demikian 

hipotesis penelitian kedua yang menya-

takan bahwa LDR secara Parsial mempu-

nyai pengaruh  positif/negatif yang signif-

ikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa adalah diterima. 

IPR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pada periode triwulan I 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017 yang menjadi sampel penelitian. 

Besarnya kontribusi IPR yaitu 3,3489 

persen. Dengan demikian pada hipotesis 

penelitian ketiga yang menyatakan bahwa 

IPR secara parsial memiliki pengaruh 

positif/negatif signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

adalah ditolak 

APB secara parsial memiliki 

pengaruh negatif  yang tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pada periode triwulan I 

2013 sampai dengan triwulan IV tahun 

2017 yang  menjadi sampel penelitian . 

besarnya kontribusi APB yaitu 0,0169 per-

sen. Dengan demikian hipotesis penelitian 

keempat yang menyatakan bahwa APB 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap CAR pa-

da Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

adalah ditolak. 

NPL secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa pada periode triwulan I 2013 sam-

pai dengan triwulan IV tahun 2017 yang 

menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi NPL yaitu 5,5225 persen. 

Dengan demikian hipotesis penelitian 

kelima yang menyatakan bahwa NPL 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap CAR pa-

da  Bank  Umum Swasta Nasional Devisa 

yaitu diterima. 

IRR secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan ter-

hadap CAR pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa pada periode triwulan I ta-

hun 2013 sampai dengan triwulan IV ta-

hun 2017 yang menjadi sampel penelitian. 

Besarnya kontribusi IRR adalah 1,69 per-

sen. Dengan demikian hipotesis penelitian  

keenam yang menyatakan bahwa IRR 

secara parsial memiliki pengaruh posi-

tif/negatif  signifikan pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa yaitu  ditolak. 

PDN secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan ter-

hadap CAR pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa pada periode triwulan I ta-

hun 2013 sampai dengan triwulan IV ta-

hun 2017 yang menjadi sampel penelitian. 

Besarnya kontribusi PDN adalah 0,1764 
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persen. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang ketujuh menyatakan bahwa 

PDN secara parsial memiliki pengaruh 

positif/negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa yaitu ditolak. 

BOPO secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan ter-

hadap CAR pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa  pada  periode triwulan I ta-

hun 2013 sampai dengan triwulan IV ta-

hun 2017 yang menjadi sampel penelitian. 

Besarnya kontribusi BOPO adalah 0,0841 

persen. Dengan demikian hipotesis 

penelitian kedelapan yang menyatakan 

bahwa BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa yaitu di tolak.  

ROA secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak  signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa pada periode triwulan I 

tahun 2013sampai dengan triwulan IV 

tahun 2017 yang  menjadi  sampel 

penelitian. Besarnya kontribusi ROA 

adalah 0,2304. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang kesembilan menyatakan 

bahwa ROA secara parsial mempunyai 

pengaruh positif  

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yaitu 

ditolak. 

ROE secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan ter-

hadap CAR pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa pada periode triwulan I 2013 

sampai dengan triwulan IV 2017 yang 

menjadi sampel penelitian. Besarnya 

kontribusi ROE adalah sebesar 0,2 per-

saen. Dengan demikian hipotesis 

penelitian yang kesepuluh menyatakan 

bahwa  ROE secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa yaitu ditolak.  

Diantara kesembilan variabel bebas 

yang mempunyai pengaruh dominan ter-

hadap CAR pada Bank Umum Swasta Na-

sional Devisa yang menjadi sampel 

penelitian yaitu LDR dengan kontribusi 

sebesar 15,6816 persen, lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontribusi variabel 

bebas lainnya.  

 

IMPLIKASI 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, di-

harapkan dapat memberikan implikasi pa-

da pihak selanjutnya yang ingin meneliti 

dalam dunia perbankan, penelitian  ini  ju-

ga dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan informasi yang akan menggunakan 

jasa perbankan dalam meneliti suatu bank 

atau data yang akan diteliti, dan dapat di-

jadikan bahan referensi untuk mengetahui 

bank mana yang sehat, selain itu juga 

dapat memberikan masukan mengenai 

perkembangan perbankan dan kinerja da-

lam menentukan tingkat koefisien suatu 

bank dalam menambah literatur dalam 

penelitian yang akan datang. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Beberapa keterbatasan penelitian ini ada-

lah: 

a. Kendala dalam pembahasan pengaruh 

IRR dan PDN yang dikaitkan dengan 

nilai suku Bunga dan nilai tukar. 

b. Penginputan data dari laporan keuangan 

bank yang terlalu banyak sehingga 

seringkali adanya salah input atau 

perhitungan saat melakukan pengolahan 

data. 

c. Signal dalam data seluler yang tidak  

mendukung  saat  melakukan  download 

laporan keuangan bank pada web OJK 

yang begitu banyak sehingga dapat 

menghambat penginputan dan 

pengolahan data. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kes-

impulan diatas maka dapat diberikan saran 

yang diharapkan penulis dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan dengan 

hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 

1.Bagi Bank Umum Swasta Nasional De-

visa 
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a. Disarankan pada bank sampel penelitian 

khusunya Bank Jtrust Indonesia yang 

mempunyai CAR terendah selama periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 diharapkan untuk 

dapat meningkatkan total modal dan 

meningkatkan nilai ATMR, dimana 

meningkatkan nilai ATMR ini yaitu kenai-

kan modal lebih besar daripada kenaikan 

ATMR.  

b. Disarankan pada bank sampel penelitian 

khusunya Bank National Nobu yang 

mempunyai LDR terendah selama periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 diharapkan untuk 

meningkatkan jumlah kredit yang lebih 

besar dibandingkan jumlah peningkatan 

total dana pihak ketiga. Sehingga untuk 

bank NationalNobu lebih mampu mengel-

ola kreditnya agar pendapatan bank bisa 

meningkat dari sebelumnya.  

c. Disarankan pada bank sampel penelitian 

khususnya Bank Jtrust Indonesia yang 

memiliki NPL terbesar selama periode 

triwulan I tahun 2013 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2017 diharapkan untuk 

menurunkan kredit yang bermasalah 

dengan cara menerapkan proses pemberian 

kredit dengan sangat cermat. 

2.Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil 

tema sejenis makais ebaiknya, mencakup 

periode penelitian yang lebih panjang darn 

perlu adanya mempertimbangkan subjek 

penelitian yang akan digunakan dengan 

melihat perkembangan perbankan dengan 

harapan agar memeproleh hasil penelitian 

yang lebih signifikan terhadap variabel 

tergantung, dan mempertimbangkan untuk 

mengurangi jumlah bank yang dijadikan 

sampel, serta penggunaan variabel bebas 

ditambah selain dari variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, ROA 

dan ROE.  
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