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ABSTRACT 

Bank is one of the institutions of society engaged in finance. All activities of the bank that 

runs a business goal that is getting big profits continuously in order to maintain the 

continuity of the bank. The success of a bank can be seen from the aspect of capital. Bank 

capital can be known through the ratio of CAR (Capital Adequacy Ratio). Factors that may 

affect the CAR include liquidity, asset quality, market sensitivity, efficiency, and profitability. 

The purpose of this research is to know the influence of liquidity, asset quality, market 

sensitivity, efficiency, and profitability to CAR either simultaneously or persially. The 

independent variables used in this research are LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, and ROE. The research period is from 2013 to 2017. The sample used is three 

Non Foreign Exchange BUSNs. The result of this research is simultaneously variable LDR, 

IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, ROA, anpd ROE have significant effect to CAR. 

While IRR and ROA variables have significant effect on CAR, and LDR, IPR, LAR, APB, 

NPL, BOPO, FBIR and ROE variables have no significant effect on CAR. 
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PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 

10 tahun 1998, yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

menigkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. Bank juga memiliki tiga tugas 

khusus, menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk tabungan, giro, maupun 

deposito, menyalurkan dana dalam bentuk 

kredit kepada masyarakat, memberikan 

jasa-jasa lainnya. Peran bank sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga keberadaan dan kelangsungan 

kegiatannya selalu diawasi ketat oleh 

otoritas jasa keuangan demi menjaga 

kepercayaan masyarakat. 

Salah satu tolok ukur sebuah 

bank dinyatakan mampu untuk menjadi 

badan usaha adalah apabila bank tersebut 

dapat mengelola system permodalannya 

dengan baik, yang dapat dilihat dengan 

menggunakan rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio). CAR merupakan rasio 

kecukupan modal yang menunjukan 

sebuah bank mampu untuk memenuhi 

kebutuhan permodalannya dalam satu 

periode tertentu. Menurut Peraturan Bank 

Indonesia nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 

ayat 1 tercantum bahwa bank wajib 

menyediakan modal minimum sebesar 8% 

dari asset tertimbang menurut resiko 

(ATMR). Berdasarkan tabel 1.1, rata-rata 

tren pada dua puluh satu Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa sebesar -0,26 

persen. Dari dua puluh satu bank tersebut 

terdapat tujuh bank yang mengalami 

penurunan tren, diantaranya aalah PT Bank 

Amar Indonesia, PT Bank Artos Indonesia, 
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PT BCA Syariah, PT Bank Mitra Niaga, 

PT Bank Sahabat Sempoerna, PT BTPN 

Syariah, dan PT Bank Dinar Indonesia. 

 

 

 

Tabel 1 

Perkembangan Car Pada Bank Swasta Nasional Non Devisa 2013 - 2017  

(Dalam Persentase) 
 

No Nama bank 2013 2014 tren 2015 tren 2016 tren 2017 tren 
Rata" 

CAR 

Rata-rata 

tren 

1 
PT Bank Amar 

Indonesia 
181.38 94.42 -86.96 145.81 51.39 125.65 

-

20.16 
84.86 

-

40.79 
126.42 -24.13 

2 
PT Bank Artos 

Indonesia 
21.62 16.99 -4.63 19.16 2.17 28.25 9.09 21.26 -6.99 21.46 -0.09 

3 PT BCA Syariah 22.35 29.57 7.22 34.33 4.76 36.78 2.45 29.39 -7.39 30.48 1.76 

4 PT BNI Syariah 16.23 18.42 2.19 15.48 -2.94 25.96 10.48 27.75 1.79 20.77 2.88 

5 
PT Bank Bisnis 

Internasional 
31.39 47.33 15.94 47.33 0.00 55.55 8.22 52.75 -2.80 46.87 5.34 

6 
PT Bank Fama 

Internasional 
24.59 24.26 -0.33 27.33 3.07 25.96 -1.37 26.31 0.35 25.69 0.43 

7 
PT Bank Harda 

Internasional 
15.78 15.73 -0.05 21.90 6.17 21.73 -0.17 19.6 -2.13 18.95 0.96 

8 PT Bank Ina Perdana 16.71 16.71 0.00 19.66 2.95 30.36 10.70 66.43 36.07 29.97 12.43 

9 

PT Bank 

Kesejahteraan 

Ekonomi 

12.28 13.74 1.46 16.13 2.39 22.23 6.10 14.8 -7.43 15.84 0.63 

10 PT Jasa Jakarta 22.84 23.37 0.53 28.15 4.78 32.32 4.17 31.86 -0.46 27.71 2.26 

11 
Bank Mandiri Taspen 

Post 
20.56 19.69 -0.87 43.34 23.65 31.32 

-

12.02 
22.32 -9.00 27.45 0.44 

12 PT Bank Mitra Niaga 24.48 18.53 -5.95 15.21 -3.32 17.91 2.70 18.36 0.45 18.90 -1.53 

13 
PT Bank Royal 

Indonesia 
33.30 28.56 -4.74 35.55 6.99 30.66 -4.89 47.48 16.82 35.11 3.55 

14 
PT Bank Sahabat 

Sampoerna 
27.19 23.54 -3.65 17.03 -6.51 18.28 1.25 19.93 1.65 21.19 -1.82 

15 
PT Bank Syariah 

Bukopin 
11.10 15.85 4.75 16.31 0.46 17.00 0.69 19.2 2.20 15.89 2.03 

16 PT BTPN Syariah 58.67 33.88 -24.79 19.96 
-

13.92 
23.80 3.84 28.91 5.11 33.04 -7.44 

17 
PT Prima Master 

Bank 
15.38 14.18 -1.20 18.75 4.57 17.47 -1.28 18.6 1.13 16.88 0.81 

18 
PT Bank Yudha 

Bhakti 
15.95 15.22 -0.73 15.70 0.48 21.38 5.68 18.18 -3.20 17.29 0.56 

19 
PT Bank Victoria 

Syariah 
18.39 15.27 -3.12 16.14 0.87 15.98 -0.16 19.29 3.31 17.01 0.23 

20 
PT Bank Dinar 

Indonesia 
44.02 31.24 -12.78 30.50 -0.74 26.84 -3.66 25.83 -1.01 31.69 -4.55 

21 Rata-rata 31.71 25.83 -5.89 30.19 4.36 31.27 1.08 30.66 -0.62 29.93 -0.26 

 Sumber ; Website Otoritas Jasa Keuangan 

Hal ini melihatkan bahwa 

terdapat masalah pada CAR yang dihadapi 

oleh beberapa bank di Indonesia. Pada 

penelitian ini akan dibahas apa saja yang 

mempengaruhi penurunan rasio CAR pada 

bank-bank tersebut.  

Dalam menjalankan bisnisnya 

sebagai intermediasi, hal utama yang 

diinginkan bank adalah mendapatkan laba. 

Mendapatkan laba yang tinggi bagi bank 

adalah sebuah peluang agar masyarakat 

lebih percaya, sehingga membuat 

masyarakat terdorong untuk menyimpan 

dana yang lebih di bank dan akan 

membuat bank bisa menyalurkan kembali 

dana lebih banyak.  

 



 

3 
 

KERANGKA  TEORITIS  YANG   

DAN  HIPOTESIS 

Likuiditas 

Menurut Veithzal Rivai 

(2013:482), Likuiditas memperlihatkan  

kemampuan bank untuk memelihara dan 

memenuhi kebutuhan likuditas secara 

memadai. Dalam penelitian ini, likuiditas 

bisa diukur dengan rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), 

dan Loan To Asset Ratio. (a) LDR adalah 

rasio yang menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

kepada pihak ketiga dengan menggunakan 

kredit sebagai sumber likuiditas. LDR 

memiliki pengaruh yang positif atau 

negative terhadap CAR. (b) IPR adalah 

rasio yang menunjukan kemampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban (DPK), 

dengan menggunakan surat berharga 

sebagai sumber likuiditas. Rasio ini 

memiliki pengaruh yang positif atau 

negative terhadap CAR. (c) LAR adalah 

rasio yang menunjukan kemampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki 

bank. LAR juga memiliki pengaruh positif 

atau negative terhadap CAR.  

H1:LDR secara persial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR 

  H2: IPR secara persial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR 

  H3:LAR secara persial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR 

 

Kualitas Aktiva 

Menurut Peraturan Bank Indonesia 

No. 14/15/PBI/2012 tentang Kualitas 

Asset  Bank Umum, bank wajib 

menyesuaikan kualitas asset dengan 

kualitas asset yang telah ditetapkan oleh 

bank indonesdia dalam laporan-laporan 

yang disampaikan kepada bank Indonesia 

dan laporan publikasi. Artinya bahwa 

kualitas asset suatu bank memang sangat 

penting untuk kelangsungan hidup suatu 

bank. Karena itu, Bank Indonesia 

mewajibkan untuk dimasukkan kedalam 

laporan keuangan bank, dan harus sesuai 

dengan yang ditentukan bank Indonesia. 

Untuk mengetahui kualitas asset bank, 

dapat diketahui melalui rasio APB (Aktiva 

Produktif Bermasalah) dan NPL (Non 

Performing Loan). (a) APB adalah rasio 

yang menunjukan kemampuan bank untuk 

mengelola kualitas dari aktiva 

produktifnya agar tidak terjadi masalah 

bagi bank (kurang lancar, diragukan, dan 

macet). Rasio ini memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR. (b) NPL adalah 

rasio yang menunjukan kemampuan bank 

untuk mengelola kualitas dari kreditnya 

agar tidak bermasalah (kurang lancar, 

diragukan, dan macet). Rasio ini dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang tidak 

dapat dilunasi tepat pada waktunya yang 

disebabkan oleh segala macam faktor yang 

tidak bisa dikendalikan oleh debitur atau 

peminjam. NPL juga memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap CAR.  

H4 :APB secara persial memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR 

  H5 :NPL secara persial memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR 

 

Sensitivitas Pasar 

Menurut Veithzal Rivai 

(2013:485), Sensitivitas pasar adalah 

kemampuan bank dalam menanggapi 

situasi pasar dan kemampuan modal yang 

dimiliki bank untuk mengcover suatu 

akibat yang ditimbulkan oleh perubahan 

risiko pasar dan kecukupan manajemen 

risiko pasar Untuk menghitung tingkat 

sensitifitas pasar dapat  dilakukan dengan 

menggunakan IRR (Interest Rate Ratio) 

IRR adalah rasio yang menunjukan 

kemampuan bank untuk mengelola asset 

dan kewajiban yang sensitive terhadap 

perubahan suku bunga pasar. Rasio ini 

memiliki pengaruh positif atau negative 

terhadap CAR.  

H6 : IRR secara persial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR. 
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Efisiensi 

Efisiensi merupakan kemampuan 

bank untuk mengelola sumber daya yang 

dimiliki secara efisien untuk mencapai 

tujuan tertentu (Harjito A.D, 2013:87). 

Untuk mengetahui efisiensi bank dapat 

menggunakan rasio BOPO (Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional) dan FBIR (Fee Based 

Income Ratio). (a) BOPO adalah rasio 

yang menunjukan kemampuan bank dalam 

mengelola biaya operasional agar 

 mendapatkan pendapatan operasional. 

BOPO memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap CAR. (b) FBIR adalah rasio yang 

menunjukan kemampuan manajemen suatu 

bank dalam menghasilkan pendapatan 

operasional selain bunga. Berbeda dengan 

BOPO, rasio ini memiliki pengaruh positif 

terhadap CAR.  

   H7 :BOPO secara persial memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR 

   H8 :FBIR secara persial memiliki 

pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR. 

Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Kasmir 

(2013:196) adalah kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan.Untuk 

mengetahui profitabilitas sebuah bank, 

dapat diukur menggunakan dua rasio, 

antara lain ROA (Return On Asset), dan 

ROE (Return On Equity). (a) ROA adalah 

rasio yan menunjukan kemampuan bank 

dalam mengelola asset yang dimiliki untuk 

memperoleh keuntungan. Rasio ini 

memiliki pengaruh positif terhadap CAR. 

(b) ROE adalah rasio untuk melihat 

kemampuan bank dalam mengelola 

modalnya sendiri untuk memperoleh laba. 

Sama seperti ROA, ROE memiliki 

pengaruh positif terhadap CAR.  

H9  : ROA secara persial memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap 

CAR 

H10 : ROE secara persial memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap 

CAR 

 

Kerangka penelitian yang mendasari 

penelitian ini adalah sebagai berikut; 

 

                            (+/-)                                                (+/-) 

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

                       (-)                                                                       (+)        

                  (-)                                                                    (+) 

                Sumber; Diolah       

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa periode 2013 sampai 2017. Sampel 

adalah sebagian dari populasi itu 

(Sugiyono, 2015:120). Teknik 

pengambilan sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. 

purposive sampling yaitu “Teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.” (Sugiyono, 

2015:126). Sampel pada penelitian ini 

ditentuakan berdasarkan kriteria, al; (a) 

Bank yang memiliki modal inti dari lima 

ratus lima puluh milyar sampai satu koma 

lima ratus lima puluh triliun. (b) 

Mengalami penurunan tren pada tahun 

2017. (c) Bukan Bank Syariah, sehingga 

sampel yang diperoleh adalah sebagai  

LDR 

LAR 

BOP

O 

ROE 

ROA 

IRR 

FBIR 

IPR 

APB 

NPL 

CAR 
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berikut;

 

Tabel 1.2 

Sampel Penelitian Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa Per 2017 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

No Nama Bank Modal tren 2017 

1 PT Jasa Jakarta 1,246,193 -0.46 

2 PT Bank Mandiri Taspen Post 1,256,749 -9.00 

3 PT Bank Yudha Bhakti 575,753 -3.20 

        Sumber; website otoritas jasa Keuangan 

Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain, variabel bebas 

LDR (X1), IPR (X2), LAR (X3), APB (X4), 

NPL (X5), IRR (X6), BOPO (X7), FBIR 

(X8), ROA (X9), ROE (X10). Sedangkan 

variabel terikat adalah CAR (Y). 

 

Defenisi Operasional Variabel 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Rasio LDR merupakan rasio 

perbandingan total kredit yang disalurkan 

kepada nasabah dengan total dana pihak 

ketiga yang dimiliki oleh bank umum 

swasta non devisa pada tahun 2013 sampai 

2017. 

 LDR =
                       

         
       

 

Interest Policy Ratio (IPR) 

Rasio IPR merupakan rasio 

perbandingan surat-surat berharga 

terhadap total dana pihak ketiga yang 

dimiliki bank umum swasta nasional non 

devisa mulai tahun 2013 sampai 2017. 

 

 IPR=
                    

         
       

 

Loan to Asset Ratio (LAR) 

Rasio LAR merupakan rasio 

perbandingan total kredit yang disalurkan 

bank terhadap total asset bank umum 

swasta nasional non devisa pada tahun 

2103 sampai 2107. 

 

LAR= 
                       

           
       

 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

Rasio APB merupakan rasio 

perbandingan aktiva produktif bermasalah 

terhadap total asset produktif yang dimiliki 

bank umum swasta nasional non devisa 

pada tahun 2013 sampai 2017. 

 

APB =
                            

                      
       

Non Performing Loan(NPL) 

Rasio APB merupakan rasio 

perbandingan aktiva produktif bermasalah 

terhadap total asset produktif yang dimiliki 

bank umum swasta nasional non devisa 

pada tahun 2013 sampai 2107. 

NPL = 
                       

            
       

 

Interest Rate Ratio (IRR) 

Rasio IRR merupakan rasio 

perbandingan Interest Risk Sensitivity 

Asset (IRSA) terhadap Interest Risk 

Sensitivity Liabilities (IRSL) pada bank 

umum swasta nasional non devisa mulai 

tahun 2013 sampai 2017. 

 
IRR 

=
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Beban Opr. Pada Pendapatan Opr. 

(BOPO) 

Rasio BOPO merupakan rasio 

perbandingan total biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh bank terhadap total 

pendapatan bank umum swasta nasionla 

non devisa pada tahun 2013 sampai 2017. 

 

BOPO = 
                 

                      
       

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio FBIR merupakan rasio 

perbandingan pendapatan operasional 

duliar pendapatan bunga terhadap 

pendapatan operasional yang diperoleh 

bank umum swasta nasional non devisa 

pada tahun 2013 sampai 2017. 

 

FBIR = 
                                   

                            
       

 

Return On Asset (ROA) 

Rasio ROA merupakan rasio 

perbandingan laba sebelum pajak terhadap 

rata-rata asset yang dimiliki bank umum 

swasta nasional non devisa pada tahun 

2013 sampai 2017. 

ROA = 
                  

                     
       

Return on Equity (ROE) 

Rasio ROE  merupakan rasio 

perbandingan jumlah laba setelah pajak 

terhadap total modal inti yang dimiliki 

bank umum swasta nasional non devisa 

pada tahun 2013 sampai 2017. 

ROE = 
                  

                       
       

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Rasio CAR merupakan rasio 

perbandingan total modal terhadap asset 

tertimbang menurut risiko kredit (ATMR) 

yang dimiliki bank umum swasta nasional 

non devisa pada tahun 2013 sampai 2017.  

 

CAR = 
          

    
       

 

Teknik Analisis 
Analisis pada penelitian ini terdiri 

atas analisis deskriptif dan analisis 

statistika. 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan dari masing-

masing variable penelitian pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017.  

 

Analisis Statistika 

Analisis statistika terdiri atas 

analisa regresi linear berganda, uji F (uji 

Serempak), dan uji t (uji persial).  

Analisa Linear Berganda 

Analisis regresi ini digunakan 

untuk menentukan arah dan besarnya 

pengaruhh variable-variabel bebas (LDR, 

IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, 

ROA, ROE), terhadap variabel terikat 

(CAR). 

Persamaannya adalah sebagai berikut; 

Y=α+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x

7+β8x8+β9x9+β10x10 + ei…. 

Keterangan: 

Y             =  Capital Adequity Ratio (CAR) 

α     =  konsanta 

Β1 – β10   =  Koefisien Regresi 

X1     =  LDR 

X2     =  IPR 

X3            =  LAR 

X4     =  APB 

X5     =  NPL 

X6     =  IRR 

X7     =  BOPO 

X8     =  FBIR 

X9        =  ROA 

X10     =  ROE 

Ei     =  Variabel Penggnggu Diluar 

Model (X1,X2, dst… 

Uji F 

Uji Serempak (uji F) dilakukan 

untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas secara  bersama-

sama terhadap variabel terikat. H0 =  β1 
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= β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = β9 = β10 

(menunjukan bahwa semua variabel bebas 

(LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, ROE) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat (CAR)). H1 =  β1 

≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ β7 ≠ β8 ≠ β9  ≠ β10 

(menunjukkan bahwa semua variabel 

bebas (LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, ROA, ROE) secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat 

(CAR)). Taraf signifikansi sebesar 0,05. 

 

Uji t 

Uji t ini bertujuan untuk mengukur 

tingkat signifikan variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara persial. (a) 

uji t sisi kanan.      :      , artinya 

variabel bebas (ROA, ROE, dan FBIR) 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat (CAR). (b) uji t 

sisi kiri.  

    :     , artinya variabel bebas (ROA, 

ROE, dan FBIR) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (CAR). 

(b) uji t sisi kiri.     :      , artinya 

variabel bebas  (APB, NPL, dan BOPO) 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat (CAR). (c) ujit 

dua sisi.  

    :     , artinya variabel bebas (APB, 

NPL, dan BOPO) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (CAR). 

(c) uji t dua sisi.     :     , artinya 

variabel bebas (LDR, IPR, LAR, IRR) 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat (CAR).  

    :      , artinya variabel bebas (LDR, 

IPR, LAR, IRR) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel teikat (CAR). 

Taraf signifikansi sebesar 0,05.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3 

Hasil Perhitungan Regresi Linear 

 

Variabel Koefisien Regresi 

LDR -0,039 

IPR 0,013 

LAR -0,277 

APB 0,258 

NPL -0,814 

IRR 0,459 

BOPO 0,075 

FBIR 0,292 

ROA 3,373 

ROE -1,027 

R square    = 0,731 Sig. F = 0,000 

Konstanta = -5,597 F. Hit = 13,572 

Sumber; Lampiran ,Data Diola 

Y = -5,5970 - 0,039 (LDR) + 0,013 (IPR) 

– 0,277 (LAR) + 0,258 (APB) – 0,814 

(NPL) + 0,459 (IRR) + 0,075 (BOPO) + 

0,292 (FBIR) + 3,373 (ROA) - 1,027 

(ROE) +ei 

α = -5,597. Konstanta -5,597adalah 

besarnnya variabel CAR, apabila semua 

variable bebas memiliki nilai nol. (a) β1 = 

- 0,039 (Nilai koefisien LDR adalah 

sebesar -0,039, menunjukkan bahwa jika 

LDR meningkat sebesar satu persen, maka 

variable CAR ikut mengalami penurunan 

sebesar 0,039 persen. Jika LDR 

mengalami penurunan satu persen maka 

variable CAR meningkat sebesar -0,039 

persen). (b) β2 = 0,013 (Nilai koefisien 

IPR adalah sebesar 0,013, menunjukkan 

bahwa jika IPR meningkat sebesar satu 

persen, maka variable CAR ikut 

mengalami peningkatan sebesar 0,013 

persen. Jika IPR mengalami penurunan 

satu persen maka variable CAR ikut 

menurun sebesar 0,013 persen.). (c) β3 = -

0,277 (Nilai koefisien LAR adalah sebesar 

-0,277, menunjukkan bahwa jika LAR 

meningkat sebesar satu persen, maka 

variable CAR mengalami penurunan nilai  

sebesar 0,277 persen. Jika LAR 

mengalami penurunan satu persen maka 

variable CAR mengalami penigkatan 

sebesar 0,277 persen.). (d) β4 = 0,258 

(Nilai koefisien APB adalah sebesar 0,258, 
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menunjukkan bahwa jika APB meningkat 

sebesar satu persen, maka variable CAR 

mengalami peningkatan nilai  sebesar 

0,258 persen.Jika APB mengalami 

penurunan satu persen maka variable CAR 

mengalami penurunan sebesar 0,258 

persen). (e) β5 = -0,814 (Nilai koefisien 

NPL adalah sebesar 0,814, menunjukkan 

bahwa jika NPL meningkat sebesar satu 

persen, maka variable CAR mengalami 

penurunan sebesar 0,814 persen. Jika NPL 

mengalami penurunan satu persen maka 

variable CAR akan meningkat sebesar 

0,814 persen). (f) β6 = 0,459 (Nilai 

koefisien IRR adalah sebesar 0,459, 

menunjukkan bahwa jika IRR meningkat 

sebesar satu persen, maka variable CAR 

ikut mengalami peningkatan sebesar 0,459 

persen. Jika IRR mengalami penurunan 

satu persen maka variable CAR ikut 

menurun sebesar 0,459 persen). (g) β7 = 

0,075 (Nilai koefisien BOPO adalah 

sebesar 0,075, menunjukkan bahwa jika 

BOPO meningkat sebesar satu persen, 

maka variable CAR mengalami 

peningkatan sebesar 0,075 persen. Jika 

BOPO mengalami penurunan satu persen 

maka variable CAR ikut menurun sebesar 

0,075 persen). (h) β8 = 0,292 (Nilai 

koefisien FBIR adalah sebesar 0,292, 

menunjukkan bahwa jika FBIR meningkat 

sebesar satu persen, maka variable CAR 

mengalami peningkatan nilai  sebesar 

0,292 persen. Jika FBIR mengalami 

penurunan satu persen maka variable CAR 

ikut mengalami penurunan sebesar 0,292 

persen). (i) β9 = 3,373 (Nilai koefisien 

ROA adalah sebesar 3,373, menunjukkan 

bahwa jika ROA meningkat sebesar satu 

persen, maka variable CAR ikut 

mengalami peningkatan sebesar 3,373 

persen. Jika ROA mengalami penurunan 

satu persen maka variable CAR ikut 

menurun sebesar 3,373 persen). (j) β10 = -

1,027 (Nilai koefisien ROE adalah sebesar 

-1,027, menunjukkan bahwa jika ROE 

meningkat sebesar satu persen, maka 

variable CAR mengalami penurunan nilai  

sebesar 1,027 persen. Jika ROE 

mengalami penurunan satu persen maka 

variable CAR mengalami peningkatan 

sebesar 1,027 persen). 

 

 Hasil Uji F 

 

Tabel 4 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3191,092 10 319,109 13,572 ,000b 

Residual 1175,573 50 23,511   

Total 4366,666 60    

a. Dependent Variable: CAR 

b. Predictors: (Constant), ROE, IRR, FBIR, LDR, NPL, IPR, LAR, ROA, BOPO, APB 

sumber; data diolah SPSS 

 

α = 0,05 dengan df pembilang (df1) = 10, dan df penyebut (df2) = 50, 

sehingga Ftabel  = 2,03 Karena 13,572 > 2,03, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Variabel-variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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Hasil Uji t 

Tabel 5 

Hasil Perhitungan Uji T (Parsial) 

 

variabel Thitung Ttabel H0 H1 r r2 

LDR -0,213 +/-2,00856  Diterima Ditolak -0,030  0,0009 

IPR 0,061 +/-2,00856  Diterima Ditolak  0,009  0,0001 

LAR -1,721 +/-2,00856  Diterima Ditolak  -0,237  0,0562 

APB 0,227 -1,67591 Diterima   Ditolak 0,032  0,0010 

NPL      -0,583 -1,67591  Diterima  Ditolak -0,082  0,0067 

IRR 3,645 +/-2,00856  Ditolak Diterima  0,458  0,2098 

BOPO 0,273 -1,67591  Diterima  Ditolak 0,039  0,0015 

FBIR 0,879 1,67591  Diterima  Ditolak 0,123  0,0151 

ROA 1,842 1,67591  Ditolak  Diterima 0,252  0,0064 

ROE -2,933 1,67591  Diterima Ditolak  -0,383  0,1467 

               Sumber; data olahan SPSS 

 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

Hasil yang diperoleh adalah 

thitung -0,213 dan ttabel sebesar +/- 2,00856, 

sehingga diketahui bahwa –ttabel -2,00856 

< thitung -0,231 < ttabel 2,00856, 

kesimpulannya H0 diterima atau H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa LDR

secara persial memiliki pengaruh yang 

negatif tidak signifikan terhadap CAR. 

Koefisien determinasi persial adalah 

sebesar 0,0098, yang berarti LDR secara 

persial memberikan kontribusi sebesar 

0,98 persen terhadap CAR.  

Pengaruh IPR terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel 4.13 diatas, 

hasil yang diperoleh adalah thitung 0,061 

dan ttabel adalah +/- 2,00856, sehingga 

diketahui bahwa –ttabel -2,00856 < thitung 

0,061 < ttabel 2,00856 maka H0 diterima 

atau H1 ditolak. Hal ini membuktan bahwa 

IPR secara persial memiliki pengaruh yang 

positif tidak signifikan terhadap CAR. 

Koefisien determinasi persial adalah 

sebesar 0,0001, yang berarti IPR secara 

persial memberikan kontribusi sebesar 

0,01 persen terhadap CAR.  

Pengaruh LAR terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel 4.13 

diatas, hasil yang diperoleh adalah thitung -

1,721 dan ttabel +/- 2,00856, sehingga –ttabel 

-2,00856 < thitung -1,721< tttabel 2,00856, 

kesimpulannya H0 diterima atau H1 

ditolak. Hal ini membuktikan bahwa LAR 

memliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap CAR. Koefisien 

determinasi persial adalah sebesar 0,0562, 

artinya LAR secara persial memberikan 

kontribusi sebesar 5,62 persen terhadap 

CAR.  

Pengaruh APB terhadap CAR 

Berdsarkan uji t pada tabel 4.13 

diatas, hasil yang diperoleh adalah thitung 

sebesar 0,227 dan ttabel sebesar -1,67591, 

sehingga thitung 0,227 > ttabel -1,67591, 

kesimpulannya H0 diterima atau H1 

ditolak. Ha ini membuktikan bahwa APB 

secara persial memiliki pengaruh yang 

positif tidak signifikan terhadap CAR. 

Koefisien determinasi persial sebesar 

0,0010, artinya APB memberikan 

kontribusi sebesar 0,1 persen terhadap 

CAR.  

Pengaruh NPL terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel 

4.13 diatas, hasil yang diperoleh adalah 

thitung sebesar -0,583 dan ttabel sebesar -

1,67591, sehingga ttabel -1,67591 < thitung -
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0,583, kesimpulannya H0 diterima atau H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa NPL 

secara persial memiliki pengaruh yang 

negatif tidak signifikan terhadap CAR. 

Koefisien determinasi parsial adalah 

sebesar 0,0067, artinya NPL memberikan 

kontribusi sebesar 0,67 persen terhadap 

CAR. 

Pengaruh IRR terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel 

4.13 diatas, hasil yang diperoleh adalah 

thitung sebesar 3,645, dan ttabel sebesar +/- 

2,00856, sehingga thitung 3,645 < -ttabel   -

2,00856 atau  thitung  3,645 >  ttabel 2,00856. 

Kesimpulannya H0 ditolak atau H1 

diterima. Hal ini membuktikan bahwa IRR 

secara persial memiliki pengaruh yang  

positif signifikan. Koefisien determinasi 

persial adalah sebesar 0,2098, artinya IRR 

memberikan kontribusi sebesar 20,98 

persen terhadap CAR.  

Pengaruh BOPO terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel 

4.13,hasil yang diperoleh adalah thitung 

sebesar 0,273 dan ttabel sebesar -1,67591, 

maka ttabel -1,67592 < thitung 0,273. 

Kesimpulannya H0 diterima atau H1 

ditolak. Hal ini membuktikan bahwa 

BOPO memiliki pengaruh yang positif 

tidak signifikan terhadap CAR. Koefisien 

determinasi persial adalah sebesar 0,0015, 

artinya BOPO memberikan kontribusi 

sebesar 0,15 persen terhadap CAR.  

Pengaruh FBIR terhadap CAR 

  Berdasarkan uji t pada tabel 4.13, 

hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 

 0,879 dan ttabel sebesar 1,67591, maka ttabel 

1,67592 > thitung 0,879. Kesimpulannya H0 

diterima atau H1 ditolak. Hal ini 

membuktikan bahwa FBIR secara persial 

memiliki pengaruh yang positif tidak 

signifikan terhadap CAR. Koefisien 

determinasi persial adalah sebesar 0,0157 

artinya FBIR memberikan kontribusi 

sebesar 1,57 persen terhadap CAR.  

Pengaruh ROA terhadap CAR 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 

4.13 diatas, hasil yang diperolah adala 

thitung sebesar 1,842 dan ttabel sebesar 

1,67591, maka ttabel 1,67591 < thitung 1,842. 

Kesimpulannya H0 ditolak atau H1 

diterima. Hal ini membuktikan bahwa 

ROA secara persial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR. 

Koefisien determinasi persial adalah 

sebesar 0,0064, artinya ROA memberikan 

kontribusi sebesar 0,64 persen terhadap 

CAR.  

Pengaruh ROE terhadap CAR 

Berdasarkan uji t pada tabel diatas, 

hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar -

2,933 dan ttabel sebesar 1,67591. Maka ttabel 

-2,933 < thitung 1,67591. Kesimpulannya H0 

diterima atau H1 ditolak. Hal ini 

membuktikan bahwa ROE secara persial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. Koefisien 

determinasi persial adalah sebesar 0,1467, 

artinya ROE memberikan kontribusi 

sebesar 14,67 persen terhadap CAR

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut; 

(1) Variabel LDR, IPR, LAR, APB, NPL, 

IRR, BOPO, FBIR, ROA, dan ROE secara 

bersama sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017. Besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat adalah sebesar 73,1 persen, dan 

sisanya 26,9 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa LDR, 

IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, 

ROA, dan ROE secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa dapat diterima. (2) 
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Variabel LDR secara persial memiliki 

pengaruh yang negative tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017. Besarnya pengaruh LDR terhadap 

CAR adalah 0,09 persen. Maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa LDR 

secara persial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

ditolak. (3) Variabel IPR secara persial 

memiliki pengaruh yang positive tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017. Besarnya 

pengaruh IPR terhadap CAR adalah 0,01 

persen. Maka hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa IPR secara persial 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017 ditolak. (4) Variabel LAR secara 

persial memiliki pengaruh yang negative 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017. Besarnya 

pengaruh IPR terhadap CAR adalah 5,62 

persen. Maka hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa IPR secara persial 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017 ditolak. (5) Variabel APB secara 

persial memiliki pengaruh yang positive 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013-2017. Besarnya pengaruh 

APB terhadap CAR adalah 0,1 persen. 

Maka hipotesis kelima yang menyatakan 

bahwa APB secara persial memiliki 

pengaruh negative yang signifikan pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017 ditolak. (6) 

Variabel NPL secara persial memiliki 

pengaruh yang negative tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013-2017. 

Besarnya pengaruh NPL terhadap CAR 

adalah 0,67 persen. Maka hipotesis 

keenam yang manyatakan bahwa NPL 

secara persial memiliki pengaruh negative 

yang signifikan pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017 ditolak. (7) Variabel IRR secara 

persial memiliki pengaruh positive yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013-2017.besarnya pengaruh IRR 

terhadap CAR adalah 21 persen. Maka 

hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa 

IRR secara persial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017 dapat diterima. 

(8) Variabel BOPO secara persial memiliki 

pengaruh positive tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017. Besarnya pengaruh BOPO  terhadap 

CAR adalah 0,15 persen. Maka hipotesis 

kedelapan yang menyatakan bahwa BOPO 

secara persial memiliki pengaruh negative 

yang signifikan pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 

2017 ditolak. (9) Varibel FBIR secara 

persial memiliki pengaruh positive tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017. Besarnya 

pengaruh FBIR terhadap CAR adalah 1,51 

persen. Maka hipotesis kesembilan yang 

menyatakan bahwa FBIR secara persial 

memiliki penaruh yang positive signifikan 

pada Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa periode 2013 sampai 2017 ditolak. 

(10) Variabel ROA secara persial memiliki 

pengaruh positive yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa periode 2013 sampai 2017. 

Besarnya pengaruh ROA terhadap CAR 

adalah 0,64 persen. Maka hipotesis 

kesepuluh yang menyatakan bahwa ROA 

secara persial memiliki pengaruh positive 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 sampai 2017 dapat diterima. 

(11) Variabel ROE secara persial memiliki 

pengaruh negative tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa periode 2013 sampai 
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2017. Besarnya pengaruh ROE terhadap 

CAR adalah 14,67 persen. Maka hipotesis 

kesebelas yang menyatakan bahwa ROE 

secara persial memiliki pengaruh positive 

yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa 

periode 2013 samapi 2017 ditolak. (12) 

Diantara sepuluh variabel bebas yakni 

LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, dan ROE, yang memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa periode 2013 sampai 2017 

adalah IRR yakni sebesar 21 persen jika 

dibandingakan denga variabel bebas 

lainnya. 

Keterbatasan 
(1) Keterbatasan yang ditemukan 

dalam penelitian ini adalah; Subjek 

penelitian ini hanya terbatas pada  Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa, dan 

yang menjadi sampel penelitian adalah 

Bank Jasa Jakarta, Bank Mandiri Taspen, 

dan Bank Yudha Bhakti. (2) Periode 

penelitian ini adalah lima tahun terakhir 

yakni mulai tahun 2013 sampai 2017. (3) 

Jumlah variabel yang digunakan terbatas, 

yakni  likuiditas (LDR, IPR, LAR), 

kualitas Aktiva (APB, NPL), Sensitivitas 

Pasar (IRR), Efisiensi (BOPO, FBIR), dan 

Profitabilitas (ROA, ROE).  

 

Saran 
Kepada Pihak Bank 

(1) Pada Bank sampel penelitian, 

yang memiliki rata-rata IRR terendah yaitu 

Bank Yudha Bhakti, apabila suku bunga 

naik disarankan untuk meningkatkan IRSA 

dengan jumlah yang lebih tinggi daripada 

kenaikan IRSL, sedangkan bila suku 

bunga turun, disarankan untuk 

meningkatkan IRSA dengan jumlah yang 

lebih rendah daripada kenaikan IRSL. (2) 

Pada Bank sampel penelitian, yang 

memiliki rata-rata ROA terendah yaitu 

Bank Yudha Bhakti, disarankan untuk 

mengefektifkan mengelolaan asset agar 

menghasilkan laba yang lebih besar 

daripada total asset yang dimiliki. (3) Pada 

Bank sampel penelitian, yang memiliki 

rata-rata CAR terendah yaitu Bank Yudha 

Bhakti, disarankan untuk menurunkan 

ATMR. 

 

Kepada Peneliti Selanjutnya 

Untuk para peneliti yang akan 

mengambil tema serupa, sebaiknya 

menambah periode penelitian dan jumlah 

variabel bebas supaya bisa lebih inovatif 

agar menambah pengetahuan tentang 

dunia perbankan yang semakin modern.  
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