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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1.  Fransisca Cariandri, Filona, Meita Putri (2013) 

Penelitian pertama yang digunakan untuk acuan adalah  penelitian dari 

Fransisca Cariandri, Filona, Melita Putri dengan judul “Pengaruh Likuiditas 

Bank dan Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Kecukupan Modal”. Variabel 

bebas yang digunakan adalah Loan to Deposit Ratio dan Non Performing Loan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda, asumsi 

klasik,dan pengujian hipotesis.  

Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan atau hasil yang diperoleh adalah 

LDR dan NPL memiliki pengaruh yang negatif terhadap kecukupan modal.  

2.   Nuviyanti, Achmad Herianto Anggono (2014) 

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai rujukan adalah Nuviyanti dan 

Achmad H. Anggono yang berjudul “Ddeterminants of Capital Adequacy Ratio 

(CAR) in 19 Comercial Banks”. Rumusan masalhnya adalah untuk mengetahui 

pengaruh varaibel-variabel bebas (LDR, NPL, BOPO, NIM, ROA, ROE) 

terhadap CAR pada Bank Komersial di Indonesia.  

Periode penelitian yaitu 2008-2013 dengan menggunakan data 

sekunder, dan menggunakan metode Regresi Linear Berganda. Metode 

sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut; 
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1) LDR, NPL, BOPO, NIM, ROA, dan ROE secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Komersial di 

Indonesia. 

2) LDR, BOPO, dan ROE secara persial memiliki pengaruh yang negative 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank Komersial di Indonesia. 

3) NPL, NIM, dan ROA secara persial memiliki pengaruh positive yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Komersia di Indonesia.  

4) Rasio yang memiliki pengaruh paling besar terhadap CAR adalah ROA 

dengan nilai kofesien sebesar 2,546153. 

3. Dyajeng Tiara Rizkyani (2017) 

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas Terhadap CAR Pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public”.Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 

untuk menganalisis apakah rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang 

simultan terhadap CAR pada BUSN Go Public. Data yang digunakan adalah 

data sekunder berupa laporan keuangan masing-masing bank pada tahun 

triwulan I 2011 sampai triwulan III 2016. Kesimpulan yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut; 

1. Rasio LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, ROE 

dan NIM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go public.  

2. LDR, IPR, NPL, BOPO secara persial memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go public.  
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3. LAR, FBIR, ROA secara persial memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go public. 

4. APB, PDN secara persial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go public. 

5. IRR, ROE, NIM secara persial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go public. 

6. Diantara rasio LDR, IPR, LAR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR, dan 

ROA, ROE, NIM yang memilik pengaruh paling dominan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go public adalah IRR. 

Tabel 2.1 

PERSAMAAN  DAN  PERBEDAAN  PENELITIAN TERDAHULU  

DENGAN  PENELITIAN  SEKARANG 

Keterangan 
Fransisca Cariandri,Filona, 

Melita Putri 2013 

Nuviyanti, Achmad H. 

Anggono (2012) 

Dyajeng Tiara Rizkyani 

2017 
Penelitian Sekarang 

Variabel Bebas LDR, NPL 
LDR, NPL, BOPO, NIM, 

ROA, ROE 

LDR, IPR, LAR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

ROA,  ROE, NIM 

LDR, LAR, IPR, NPL, 

APB, IRR, FBIR, BOPO,  

ROA, ROE 

Variabel 

Terikat 
CAR CAR CAR CAR 

Periode 

Penelitian 
Tahun 2010-2012 2008-2013 

Triwulan I 2011-Triwulan II 

2016 
Tahun  2013-  2017 

Sampel Yang 

digunakan 

Bank Umum Yang Listed di 

BEI 

Bank Komersial di 

Indonesia 

Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public 

Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa 

Teknik 

Sampling 
Purposive Sumpling Purposive Sampling Purposive Sumpling Purposive Sumpling 

Jenis Data Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 

Metode 

Pengumpula 

Data 

Dokumentasi Dokumentasi  Dokumentasi Dokumentasi 

Teknik Analisis 
Regresi Linear Berganda, 

Asumsi Klasik 
Regresi Linear Berganda Regresi Linear Berganda Regresi Linear Berganda 

          Sumber; Fransisca Cariandri dkk.; Nuviyanti, Achmad Anggono; Dyajeng Tiara Rizkya  
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2.2.  Landasan Teori 

 Permodalan Bank 

Agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, maka permodalan 

perlu disesuaikan dengan ukuran internasional atau BIS (Bank of International 

Settlement). Masyarakat luas biasanya mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasarkan kemampuan dalam mengelola laba. Salah satunya adalah dengan 

memenuhi kewajiban permodalan (jurnal ISSN; Fransisca Caliandri). 

a. Modal Inti (Tier 1) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 12 Desember 2013 

“Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”,komponen Modal Inti 

(Tier 1) terdiri dari; 

1) Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) 

     Yaitu instrumen modal berkualitas tinggi dalam bentuk saham biasa 

(common stock) dan tidak memiliki fitur preferensi dalam pembayaran 

deviden/imbal hasil. 

2) Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1) 

     Yaitu penyempurnaan komponen modal inovatif yang berupa saham 

preferen atau instrument utang yang bersifat subordinasi, tidak memiliki 

jangka waktu, pembayaran deviden atau imbal hasil bersifat non 

kumulatif, dan tidak memiliki fitur step up. 

Bank wajib menyediakan Modal Inti (Tier 1) paling rendah sebesar 6% dari 

ATMR dan Modal Inti Utama paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR baik 

secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.  
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b. Modal Pelengkap (Tier 2) 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 12 Desember 2013 

“Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum”, komponen Modal 

Pelengkap yaitu instrumen utang yang bersifat subordinasi, memiliki jangka 

waktu paling kurang lima tahun, dan tidak memiliki fitur step up. 

 Kinerja Keuangan Bank 

  Untuk megetahui kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat dalam laporan 

keuangan yang telah dipublikasikan. Pada dasarnya, laporan keuangan bank terdiri 

atas lima, yakni neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan laporan 

catatan atas laporan keuangan suatu bank. Untuk mengukur kinerja keuangan bank, 

dapat dilakukan dengan menghitung kinerja likuiditas, sensitivitas, kualitas asset, 

efisiensi, dan profitabilitas.  

1. Likuiditas 

a. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio (QR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, 

tabungan, dan simpanan berjangka) dengan asset yang paling likuid pada suatu 

bank. Untuk menghitung QR dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

........................................................................(1) 

Keterangan : 

a. Cash asset adalah kas, simpanan pada BI, simpanan pada bank lain, dan 

aktiva likuid dalam valuta asing. 

b. Deposit adalah giro, tabungan, dan simpanan berjangka. 
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b. Loan Deposit Ratio (LDR) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan jumlah kredit yang disalurkan bank dengan jumlah dana 

yang dihimpun dari masyarakat (tabungan, giro, deposito). Rumus dari LDR 

adalah sebagai berikut; 

       LDR =  ......................................... (2) 

Ket; 

1.Jumlah kredit yaitu total kredit yang diberikan (tidak termasuk kredit pada   

bank lain) 

2.Dana Pihak Ketiga yaitu tabungan, giro, simpanan berjangka (tidak 

termasuk dana antar bank) 

c. Investing Policy Ratio (IPR) 

Menurut (Veithzal Rivai, 2013:484), rasio ini digunakan untuk melihat 

perbandingan Surat-surat berharga terhadap jumlah DPK keseluruhan. Rumus 

IPR  sebagai berikut; 

IPR=  .......................................... (3) 

Ket; 

Surat Berharga yaitu SBI, obligasi, surat barharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali, dan tagihan akseptasi. 

d. Loan To Asset Ratio(LAR) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011,rasio ini digunakan untuk 

melihat kemampuan suatu bank dalam memenuhi permintaan kredit nasabah 
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dengan menggunakan asset yang dimiliki bank. rumus dari LAR sebagai 

berikut; 

LAR=  .......................................... (4) 

Ket; 

1.Jumlah kredit adalah total kredit yang telah diberikan kepada pihak 

ketiga 

2.Total asset yaitu hasil penjumlahan aktiva tetap dan aktiva lancer 

(termasuk pembiayaan syariah). 

e. Banking Rasio (BR) 

Menurut Kasmir (2014:317), Banking Rasio (BP) bertujuan untuk 

mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang 

disalurkan dengan jumlah simpanan berjangka yang dimiliki. Semakin tinggi 

rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana 

yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula 

sebaliknya. Untuk menghitung BP dapat menggunakan rumus sebagai berikut  

..........................................................(5) 

Keterangan : 

a. Total loans adalah total pinjaman yang diberikan dalam mata uang 

rupiah maupun asing. 

b. Total simpanan berjangka adalah total simpanan berjangka yang 

dihimpun oleh bank dari masyarakat. 
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f. Cash Ratio (CR) 

Cash Ratio (CR) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung 

kemampuan bank dalam melakukan kewajibannya berupa pengembalian 

dana pihak ketiga yang telah dihimpun menggunakan alat likuid yang 

dimiliki. Untuk menghitung CR dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

..............................(6) 

Keterangan : 

a. Aktiva likuid yaitu antara lain kas, penempatan pada Bank Indonesia, 

dan penempatan pada bank lain. 

b. Simpanan yang segera dibayar adalah dana pihak ketiga, yaitu 

tabungan, giro, dan simpanan berjangka yang hendak jatuh tempo. 

Pada penelitian ini, rasio likuiditas yanag diambil adalah LDR, IPR, dan LAR.  

2. Kualitas Asset 

a. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan Aktiva Produktif Bermasalah terhadap total Aktiva 

Produktif. rumus yang digunakan adalah ; 

APB = ..............................(7)  

Ket; 

1) Aktiva produktif bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan 

macet.  

2) Aktiva produktif terdiri dari kredit, surat berharga, penempatan dana 

antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang telah 
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dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivative, penyertaan, 

transaksi rekening administrative, dan penyediaan dana lainnya yang 

dapat disamakan dengan itu.   

b.  Net Performing Loan (NPL) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat kemampuan suatu bank dalam memenuhi permintaan kredit nasabah 

dengan menggunakan asset yang dimiliki bank. Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut; 

NPL =  ..................................... (8) 

Ket; 

1) Kredit bermasalah terdiri dari kategori kurang lancar, diragukan, dan 

macet. 

2) Total kredit merupakan jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk 

kredit kepada nasabah. 

c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

    Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan 

yang dibentuk untuk mencadangkan kerugian yang mungkin terjadi dengan 

cara dibebani dari laba rugi pada tahun yang berjalan. Untuk menghitung 

PPAP dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

.....................................................(9) 

Keterangan : 

a. PPAP yang telah dibentuk yaitu jumlah PPAP sudah dibentuk yang sudah 

masuk dalam Laporan Kualitas Aktiva Produktif. 
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b. PPAP yang wajib dibentuk yaitu jumlah PPAP yang wajib dibentuk yang 

telah ada atau masuk ke Laporan Kualitas Aktiva Produktif. 

Pada penelitian ini, rasio kualitas aktiva yang digunakan adalah APB dan NPL. 

3. Sensitivitas 

a. Interest Risk Ratio (IRR) 

          Menurut Veithzal Rivai, 2013, rasio ini digunakan untuk melihat 

perbandingan Interest Risk Sensitivity Asset  (IRSA ) terhadap Interest Risk 

Sensitivity Liability (IRSL). Rumus IRR adalah sebagai berikut; 

IRR =  .......................... (10) 

          Ket;  

1)  Interest Risk Sensitivity Asset (IRSA) antara lain surat berharga yang 

dimiliki, kredit yang diberikan, giro pada bank lain,   penyertaan, 

tagihan akseptasi, pembiayaan syariah, surat berharga yang dibeli 

dengan janji akan dijual kembali.  

2)  Interest Risk Sensitivity Liability (IRSL) antara lain giro, tabungan, 

simpanan berjangka, investasi sharing. 

b. Posisi Devisa Netto (PDN) 

Posisi Devisa Netto (PDN) adalah rasio yang digunakan untuk 

menghitung selisih antara aktiva dan pasiva valuta asing ditambah dengan 

selisih bersih antara kewajiban dan tagihan bank.. Untuk menghitung PDN 

dapat menggunakan rumus berikut : 

..........(11) 

        Keterangan : 



21 
 

 

a. Aktiva valas yaitu giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat 

berharga yang dimiliki, dan kredit yang disalurkan dalam bentuk mata 

uang asing. 

b. Pasiva valas yaitu simpanan berjangka, giro, surat berharga yang 

diterbitkan, dan pinjaman yang diterima dalam bentuk mata uang asing. 

c. Off Balance Sheet yaitu tagihan dan kewajiban komitmen kontinjensi 

(valas). 

d. Modal yaitu modal disetor, agio (disagio), dana setoran modal, dana 

sumbangan, opsi saham, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih 

penilaian kembali aktiva tetap, laba (rugi) yang belum direalisasikan dari 

surat berharga, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan, 

pendapatan komprehensitf lainnya, dan saldo laba (rugi). 

Pada penelitian ini, rasio sensitivitas yang digunakan adalah rasio IRR (Interest 

Rate Ratio). 

4. Efisiensi  

a. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut; 

BOPO =  ................................ (12)  

Ket; 

1) Biaya Operasional (beban bunga, beban operasional lain) 
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2) Pendapatan Operasional (pendapatan bunga, pendapatan operasional 

lainnya). 

b. Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Menurut Veithzal Rivai, (2013: 482),  rasio ini digunakan untuk melihat 

perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

diluar bunga terhadap pendapatan operasional bunga.   

FBIR = ................. (13) 

Ket; 

Komponen yang termasuk dalam pendapatan selain bunga adalah biaya 

administrasi, biaya kirim, biaya sewa, dan provisi dan komisi.  

Pada penelitian ini, rasio efisiensi yang digunakan adalah BOPO dan FBIR. 

3)   Profitabilitas  

a. Return On Asset (ROA) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asset.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut; 

ROA =  ......................................... (14) 

b. Return On Equity (ROE) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan antara laba setelah pajak terhadap rata-rata total 

ekuitas. .ROE menggunakan rumus sebagai berikut; 

    ROE =  ................................... (15) 
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c.  Gross Profit Income (GPM)  

Menurut Kasmir (2012:327), rasio ini digunakan untuk mengetahui 

presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan 

setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk menghitung GPM dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

...............................(16) 

Keterangan: 

a. Yang termasuk operating income adalah pendapatan bunga dan 

pendapatan operasional lainnya. 

b. Yang termasuk operating expenses adalah beban bunga dan beban 

operasional. 

d. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur atau memprediksi tingkat keuntungan atau laba yang didapatkan 

oleh suatu bank dibandingkan pendapatan dari kegiatan operasional yang 

dilakukan. Untuk menghitung NPM dapat menggunanak rumus sebagai 

berikut : 

.................................................( ) 

Keterangan : 

a. Laba bersih yaitu kelebihan total dari pendapatan bank dibandingkan 

total beban. 

b. Pendapatan operasional yaitu terdiri dari pendapatan bunga, provisi dan 

komisi, pendapatan valuta asing, dan pendapatan lainnya. 
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Pada penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA dan ROE.  

4) ............................................................................................................. S

olvabilitas 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut SEBI No. 13/30/DPNP-16 Des. 2011, rasio ini digunakan untuk 

melihat perbandingan antara modal bank terhadap asset tertimbang menurut 

resiko (ATMR). Rumus CAR adalah sebagai berikut; 

CAR = ....................................................(18) 

Ket; 

Modal terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2), dimana 

besarnya Modal Pelengkap yang diperhitungkan maksimal 100% dari 

besarnya Modal Inti. 

Pengaruh LDR, IPR, LAR,  APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, ROA, dan ROE 

Terhadap CAR 

Pengaruh LDR Terhadap CAR 

 Rasio ini memiliki pengaruh yang positif maupun negatif terhadap 

CAR. Berpengaruh positif apabila kredit yang diberikan lebih besar daripada 

penghimpunan dana, maka rasio LDR akan meningkat. Akibatnya, pendapatan 

bunga lebih besar daripada beban bunga, sehingga laba akan meningkat, modal 

meningkat, dan CAR pun ikut meningkat. Sedangkan berpengaruh negatif apabila 

kredit yang diberikan naik, maka ATMR (Aset Tertimbang Menurut Resiko) juga 

akan naik. Kenaikan ATMR yang lebih besar dibandingkan kenaikan laba bank, 

modal menurun, mengakibatkan CAR mengalami penurunan. 
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Pengaruh IPR Terhadap CAR 

      Rasio ini juga memiliki penaruh yang positif dan negatif terhadap modal 

(CAR). Artinya, jika persentase rasio ini meningkat, maka telah terjadi 

peningkatan surat-surat berharga dengan persentase yang lebih tinggi dibandingan 

dengan persentase peningkatan total DPK. Hal ini menyebabkan pendapatan lebih 

besar daripada biaya, sehingga laba dan modal akan ikut mengalami kenaikan, 

mengakibatkan CAR menigkat. IPR akan berpengaruh negatif terhadap CAR jika 

surat-surat berharga  meningkat,  ATMR akan meningkat pula. ATMR yang lebih 

tinggi daripada laba bank mengakibatkan modal menurun, diikuti CAR juga 

menurun. 

Pengaruh LAR Terhadap CAR 

      Rasio ini juga memiliki penaruh yang positif dan negatif terhadap modal 

(CAR) Berpengaruh positif apabila persentase kredit yang diberikan bank 

daripada jumlah asset, laba (profit) serta modal akan menigkat, dan akhirnya CAR 

juga meningkat. Sedangakan berpengaruh negative jika kredit yang diberikan 

meningkat yang menyebabkan ATMR naik.  Kenaikan ATMR yang lebih besar 

daripada laba, mengakibatkan modal bank menurun, maka rasio CAR akan turun.  

Pengaruh APB Terhadap CAR 

      Rasio ini memiliki pengaruh negatif terhadap CAR. Ini terjadi apabila 

APB meningkat, berarti total aktiva produktif bermasalah memiliki persentase 

yang lebih besar dibandingakan dengan persentase kenaikan total aktiva produktif. 

Akibatnya, biaya cadangan aktiva produktif bermasalah lebih besar dari 

pendapatan bank, sehingga laba bank mengalami penurunan  dan modal bank juga 

menurun, mengakibatkan CAR menurun. 
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Pengaruh NPL Terhadap CAR 

     Rasio  NPL juga memiliki pengaruh yang negatif terhadap CAR. Apabila 

NPL meningkat, berarti persentase kredit bermasalah lebih besar jika 

dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Ini menyebabkan biaya 

pencadangaan meningkat lebih besar daripada pendapatan,sehingga, laba bank 

mengalami penurunan, modal bank juga menurun, dan rasio CAR ikut menurun.  

Pengaruh IRR Terhadap CAR 

      Rasio ini memiliki pengaruh positif atau negative terhadap CAR. 

Apabila IRR meningkat, telah terjadi kenaikan IRSA (Interest Rate Sensitive 

Liabilities). Dengan kondisi seperti ini, jika suku bunga mengalami peningkatan 

maka terjadi kenaikan persentase pendapatan bunga yang lebih besar daripada 

biaya bunga. Akibatnya, laba bank akan meningkat modal bank meningkat dan 

CAR ikut meningkat. Demikian juga sebaliknya, jika suku bunga turun, maka 

terjadi penurunan pendapatan bunga dengan persentase yang lebih besar daripada 

persentase penurunan biaya bunga. Hal ini akan menyebabkan laba bank 

menurun, modal bank juga menurun, dan akhirnya CAR ikut menurun.  

Pengaruh BOPO Terhadap CAR 

            Rasio ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap CAR. Hal ini terjadi 

apabila jika BOPO meningkat, artinya telah terjadi kenaikan biaya opresional 

yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan operasional. Akibatnya laba bank 

akan menurun, modal bank menurun, dan akhirnya  CAR ikut menurun. 

Pengaruh FBIR Terhadap CAR 

             Rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap CAR. Apabila FBIR 

meningkat, berarti persentase pendapatan operasional selain bunga mengalami 
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peningkatan yang lebih besar daripada persentase pendapatan operasional secara 

keseluruhan. Akibatnya laba bank pun  meningkat,modal bank jugam meningkat, 

diikuti CAR yang juga meningkat. 

Pengaruh ROA Terhadap CAR 

          Rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap CAR. Hal ini terjadi 

apabila ROA mengalami peningkatan, maka persentase laba sebelum pajak lebih 

besar dibandingkan dengan persentase kenaikan total asset. Sehingga laba bank 

akan meningkat, modal bank meningkat, serta CAR juga ikut meningkat.  

Pengaruh ROE Terhadap CAR 

     Rasio ini memiliki pengaruh positif terhadap CAR. Ini terjadi apabila 

rasio ini meningkat, berarti kenaikan laba sebelum pajak dalam persentase lebih 

besar daripada kenaikan persentase total modal, sehingga laba meningkat, modal 

bank meningkat, dan  CAR juga meningkat. 
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2.3.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                        

(+/-)   (+/-)   (+/-)         (-)               (-)             (+/-)           (-)              (+)       (+)       (+)        

  

Sumber; Diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut; 

BUSN NON DEVISA 

KINERJA KEUANGAN BANK 

LIKUIDITAS

S 

KUALITAS 

ASSET 
SENSITIVITAS 

PASAR 

EFISIENSI 

PROFITABILITAS 

LDR 

LAR BOPO 

ROE ROA 
IRR 

FBIR 

IPR APB NPL 

CAR 

MENGHIMPUN DANA MENYALURKAN 

DANA 
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1. Variabel  LDR, IPR, LAR, APB, NPL,  IRR, FBIR, BOPO, ROA, ROE, 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

2. Variabel LDR secara persial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

3. Variabel IPR secara persial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

4. Variablel LAR secara persial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

5. Variabel APB secara persial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

6. Variabel NPL secara persial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

7. Variabel IRR secara persial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

8. Variabel FBIR secara persial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank  Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

9.  Variabel BOPO secara persial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

10. Variabel  ROA secara persial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

11. Variabel  ROE secara persial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

 


