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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu 

yang sangat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan acuan yaitu : 

1. Eko Sulianto (2015) 

Rujukan pertama pada penelitian ini diteliti oleh Eko Sulianto (2015) 

yang mempunyai judul Pengaruh Kinerja Keuangan Bank terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Permasalahan yang diambil dalam 

penelitian tersebut yakni apakah variabel bebas (LDR, IPR, LAR, NPL, APB, 

IRR, BOPO, FBIR, ROA dan NIM) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (CAR) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public periode triwulan I tahun 2010 sampai triwulan IV tahun 2014. 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian tersebut yaitu 

purpose sampling dan bank yang digunakan sebagai sampel antara lain PT Bank 

Ekonomi Raharja, Tbk, PT Bank Mayapada Internasional, Tbk, PT Bank Permata, 

Tbk. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. 

Untuk teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Sulianto (2015) 

dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1) Variabel LDR, IPR, LAR, APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA dan NIM secara 



15 

 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

2) Variabel LDR, FBIR, ROA dan NIM secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Go Public. 

3) Variabel IPR, LAR, dan IRR secara parsial memiliki pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Go Public. 

4) Variabel APB dan NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public. 

5) Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

2. Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini (2015) 

Rujukan kedua pada penelitian ini diteliti oleh Hadi Susilo Dwi 

Cahyono yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitifitas Pasar, 

Efisisiensi, dan Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa Go Publicdi Indonesia”. Permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian tersebut yaitu apakah variabel bebas (LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA dan ROE) secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public periode triwulan I tahun 2010 hingga triwulan II tahun 

2014. 
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian tersebut 

yaitu menggunakan teknik purposive sampling dan bank yang digunakan sebagai 

sampel antara lain PT Bank Internasional Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank 

PAN Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

dokumentasi dan tenik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadi Susilo Dwi Cahyo dan 

Anggraeni (2015) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA dan ROE 

terhadap CAR secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. 

2) Variabel IPR, PDN, FBIR, dan ROA secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR terhadap Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa Go Public. 

3) Variabel NPL dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Go Public. 

4) Variabel APB secara parsial mempunyai pengaruh negative yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public. 

5) Variabel LDR, IRR, ROE secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public. 



17 

 

6) Variabel diantara LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, 

ROE yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public adalah APB. 

3. Fathiyah Andini dan Irni Yunita (2015) 

Rujukan ketiga pada penelitian ini adalah Fathiyah Andini dan Irni 

Yunitayang mempunyai judul “Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian tersebut yakni apakah ROA, ROE, NPL dan LDR pada perusahaan 

perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2009-2013. 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian 

tersebut adalah purpose sampling, pengolahan data menggunakan Eviews 6. Bank 

yang dijadikan sampel antara lain Bank Mandiri (Persero), Tbk., Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., Bank Central Asia, Tbk., Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk., Bank Permata, Tbk., Bank OCBC NISP, Tbk. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan regresi panel dan descriptive statistic dan data yang digunakan 

adalah data sekunder.  

Berdasarkan penelitian yang ditelitioleh Fathiyah Andini dan Irni 

Yunita (2015) dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Variabel ROA, ROE, NPL dan LDR secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR pada  perusahaan  perbankan   di  Indonesia 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2013. 

2) Variabel ROA secara parsial memiliki pengaruh yang positif yang 

signifikan terhadap CAR pada perusahaan perbankan di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2013. 

1) Variabel LDR dan ROE secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada perusahaan perbankan di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2013. 

2) Variabel LDR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak  

signifikan terhadap CAR pada perusahaan perbankan di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2013. 

4. Muhammad Rizal F. (2017) 

Rujukan keempat pada penelitian ini diteliti oleh Muhammad Rizal F 

(2017). Penelitian ini berjudul “Pengaruh Likuiditas, Kualita Aktiva, Sensitivitas 

Pasar, Efisiensi, dan Profitabilitas terhadap permodalan CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional”. Permasalahan yang diangkat dalam peneiltian ini yaitu apakah 

variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO dan ROE secara bersama-samaa 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel CAR serta variabel apakah 

yang memberikan kontribusi diminan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional periode triwulan II tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pada penelitian 

tersebut yaitu menggunakan teknik purpose sampling, dan bank yang terpilih 

sebagai sampel yaitu PT Bank Cimb Niaga. Tbk, PT Pan Indonesia Bank. Tbk, PT 

Bank Danamon Indonesia. Tbk, PT Bank Permata. Tbk. Data yang dianalisis 
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merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang diambil dari laporan 

keuangan periode triwulan II tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dari Bank-

Bank Umum Swasta Nasional. Sedangkan metode pengumpulan datanya 

menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian tersebut yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik 

analisis statistic yaitu analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal F. (2017) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1) Variabel LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, dan ROE secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional. 

2) Variabel IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional.  

3) Variabel NPL, BOPO, ROE secara parsial mempunyai pegaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional. 

4) Variabel LDR, IPR dan PDN secara parsial mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional. 
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  TABEL 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITI TERDAHULU 

DENGAN PENELITI SEKARANG 

 

Sumber : Eko Susilo (2015),Hadi SusiloDwi Cahyon dan Anggraini (2015), Fathiyah 

Andini dan Irni Yunita (2015), Muhammad Rizal. F (2017) 

 

Kategori  Eko Sulianto 

(2015) 

Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan 

Anggraini 

(2015)  

Fathiyah Andini 

dan Irni Yunita 

(2015) 

Muhammad 

Rizal (2017) 

Penelitian 

Sekarang 

(2017) 

Variabel 

Terikat 

CAR CAR CAR CAR CAR 

Variablel 

Bebas 

LDR, IPR, 

LAR, APB, 

NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, 

ROA dan NIM 

LDR,IPR, APB, 

NPL,IRR, 

PDN,BOPO,  

FBIR, ROA dan 

ROE 

ROA, ROE, 

NPL dan LDR 

LDR, IPR, 

NPL, IRR, 

PDN, BOPO 

dan ROE 

LDR, IPR, 

APB, NPL, 

IRR, PDN, 

BOPO dan 

ROA 

Periode 

penelitian 

Triwulan I 

tahun 2010 

sampai dengan 

triwulan IV 

tahun 2014 

Triwulan I tahun 

2010 sampai 

dengan triwulan 

II tahun 2014 

Tahun 2009 

sampai dengan 

2013 

Tahun 2011-

2016 

Triwulan I 

tahun 2013 

sampai dengan 

triwulan IV 

tahun 2017 

Sampel yang 

digunakan 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Go Public 

Bank Umum 

Swasta Nasional 

Devisa Go 

Public 

Perusahaan 

Perbankan yang 

terdaftar di BEI 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional  

Bank Umum 

Swasta 

Nasional Go 

Public 

Teknik 

pengambilan 

sampel 

Purpose 

Sampling 

Purpose 

Sampling 

Purpose 

Sampling 

Purpose 

Sampling 

Purpose 

Sampling 

Jenis data Sekunder  Sekunder Sekunder  Sekunder Sekunder 

Metode 

pengumpulan 

data 

Dokumentasi Dokumentasi Dokumntasi Dokumentasi Dokumentasi 

Teknik analiis 

data 

Analisis Regresi 

Linear 

Berganda 

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Analisi Regresi 

Panel 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 
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2.2 Landasan Teori 

 

Pada sub bab ini, dapat diuraikan teori-teori yang mendasari dan 

dapat mendukung penelitian. Berikut adalah penjelasan teori yang digunakan :  

2.2.1 Permodalan Bank 

Dalam UU No.10 tahun 1998 pengertian perbankan merupakan 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan 

definisi diatas maka tugas utama bank adalah menyimpan dana dalam bentuk 

simpanan yang merupakan sumber dana bank dan dari segi penyalurannya,  

Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap 

kecukupan modal bank untuk mengcover resiko dimasa yang akan datang. Aspek 

permodalan yang dinilai adalah permodalan yang dinilai oleh bank yang 

didasarkan pada Kewajiban Kecukupan Penyedia Modal Minimum (KPMM). 

Penilaian tersebut didasarkan pada CAR yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

Tujuan utama dari penelitian aspek permodalan ini adalah untuk 

mengetahui apakah permodalan tersebut akan mampu untuk menyerap kerugian-

kerugian bank yang terjadi dalam melakukan penanaman dana atau penurunan 

aktiva dikemudian hari. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank akan 

meningkatkan rasio kecukupan modalnya, sebaliknya bila modal perusahaan terus 

menerus terkikis oleh kerugian yang dialami bank, maka rasio kecukupan modal 

bank akan turun, ini disebabkan karena kerugian yang dialami bank akan 

menyerap modal yang dimiliki bank.  
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Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR (Aktiva 

Tertimbang Menurut Resiko). Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup 

baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang masih bersifat 

administrasi sebagai yang tercermin pada kewajiban yang masih bersifat 

komitmen yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam perhitungan ATMR, terdapat 

masing-masing aktiva diberikan masing-masing bobot resiko yang besarnya 

didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva bobot resiko 

didasarkan pada golongan nasabah, pinjaman serta agunan. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan 

permodalan bank adalah sebagai berikut : 

a. Penilaian kualitas asset merupakan penilian kondisi asset bank dan 

kecukupan manajemen resiko kredit. Kelangsungan usaha bank tergantung 

pada kesiapan untuk menghadapi resiko kerugian, bank berkewajiban 

menjaga kualitas aktiva produktifnya.  

b. Penilaian kualitas aset mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya. 

Bagi bank yang memiliki tingkat kolektibilitas yang tinggi dan 

mempunyai earning asset yang memadai maka kebutuhan modalnya akan 

diperoleh dari laba usaha bank yang bersangkutan, dan sebaliknya apabila bank 

tersebut rugi terus-menerus maka ada kemungkinan pula modalnya akan terkikis 

sedikit demi sedikit. 

 

2.2.1.1 Komponen – Komponen Modal Bank  
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1. Modal inti merupakan laba yang diakumulasi dan disetor (Tier 1) pada 

prinsipny terdiri atas modal disetor dan dicadangkan yang dibentuk dari 

laba setelah pajak, dengan perincian sebagai berikut: 

1) Modal disetor adalah modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2) Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan 

saham, termasuk modal yang berasal dari donari dari luar bank. 

3) Cadangan umum adalah cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba 

yang ditahan, atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. 

4) Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah 

disisikan untuk tujuan tertentu. 

5) Agio saham adalah kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang 

bersangkutan. 

6) Laba tahun lalu yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan 

pajak. 

7) Laba tahun berjalan adalah laba yang telah diperoleh dalam tahun buku 

berjalan setelah dikurangi taksiran uang pajak. 

8) Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan 

telah diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan. 

9) Rugi tahun lalu adalah kerugian yang telah diderita pada tahun lalu. 

10) Rugi tahun berjalan adalah rugi yang telah diderita dalam tahun buku yang 

sedang berjalan. 
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2. Modal pelengkap merupakan hutang-hutang yang diperoleh bank atau 

hutang yang diakui sebagai modal (Tier 2 + Tier3). Modal pelengkap 

terdiri atas cadangan yang tidak dibentuk dari laba setelah pajak dan 

pinjaman yang sifatnya dapat disamakan dengan modal secara rinci 

sebagai berikut: 

1) Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki bank. 

2) Penyisihan Pemghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang dibentuk 

dengan cara membebankan laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk 

menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak terima 

seluruh atau sebagian aktiva (maksimum 1,25% dari ATMR). 

3) Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung oleh warkat-warkat yang 

memiliki sifat-sifat seperti modal (maksimum 50% dari jumlah modal 

inti). 

4) Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti 

ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh 

persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan 

perjanjian lainnya. 

3. Fungsi Modal Bank 

Fungsi modal bagi bank sangat penting yaitu (Thamrin Abdullah, 

2011:156): 

a) Untuk melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang 

timbul. 
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b) Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakt peminjam. 

Kepercayaan masyarakat akan terterlihat dari besarnya dana giro, dan 

tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang 

saham. 

c) Untuk menjaga posisi likuiditas dan invsetasi dalam aktiva tetap seperti 

gedung kantor modern serta teknologi computer dan komunikasi yang 

diperlukan saja. 

d) Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurt otoritas moneter. 

 

2.2.1.2 Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) merupaka aktiva dalam 

arti luas yang diperhitungkan sebagai dasar penentuan besarnya penyediaan 

modalminimum bagi bank. ATMR terdiri atas aktiva neraca dan aktifa 

administatif yang tercermin pada kewajiban yang bersifat kontijensi atau 

komitmen yang disediakan oleh pihak bank untuk pihak ketiga. 

Ketentuan pada peraturan Bank Indonesia nomer 14/18/PBI/2012 

tentang Kewajiba Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank umum sebesar 8% 

dari ATMR.Sehubung dengan hal ini maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan 

perhitungan aktiva Tertimbang Penyediaan Modal Minimum (ATMR) resiko 

pasar, resiko kredit dan resiko operasional. 

Perhitungan ATMR untuk resiko kredit,bank dapat menggunakaan  

dua pendekatan yaitu pendekatan standar (standardized approach) dan/atau 

pendekataan berdasarkan internal rating (internal rating based approach), 

sedangkan untuk perhitungan  ATMR menurut resiko pasar, bank dapat 
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melakukan  dua pendekatan yaitu metode standar (standar method) dan/atau 

metode internal (internal method). Kemudian dalam perhitungan ATMR untuk 

resiko operasional bank dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan 

indicator dasar (basic indicator approach), pendekatan standar(standardized 

approach), dan/atau pendekatan yang lebih kompleks(advanced measurement 

approach). 

 

2.2.1.3 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum  

Surat Indonesia Nomer 13/6/DPNP/2011 pada tanggal 18 februari 2011, 

bank harus memelihara kecukupan modal nya dengan suatu rasio yaitu 

dengan  rasio  Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Terdapat dua metode perhitungan kecukupan modal minimum bank. 

1. Membandingkan dana dengan pihak ketiga 

Perhitungan ini merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan pihak 

ketiga, baik giro, tabungan, simpanan berjangka dengan ketentuan hasil 

yang diperoleh minimum 8% atau lebih sehingga bank dalam 

menyediakan  modal minimum dapat dinilai sehat. 

Membandingkan modal aktiva tertimbang menurut resiko Bank Of 

Internasional Settlement (BIS) dengan menetapkan CAR sebesar 

8%,tinggi rendahnya CAR dipengaruhi oleh modal yang dimiliki resiko 

pada aktiva (penyaluran dana / kredit) penentuan presentasi CAR ini 

menjadi salah satu acuan bagi kesehatan bank. 

a. KPMM sama atau lebih dari 8% dinilai sehat  

b. KPMM kurang dari 8% dinilai kurang sehat  
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Cara untuk mengukur tingkat permodalan dapat menggunakan rasio 

sebagai berikut : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang 

menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 

pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian 

yang diakibatkan dalam operasi bank. Semakin besar rasio tersebut akan 

semakin baik posisi modal. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 

15/12/PBI/2013 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal 

minimum sebesar 8% dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh 

aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, suray berharga, 

tagihan bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri, disamping memperoleh 

dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2013). 

Langkah-langkah perhitungan penyediaan moal minimum bank adalah 

sebagai berikut : 

1) ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalihkan nilai 

nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan denganbobot 

risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut 

2) ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalihkan 

nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan 

bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut. 
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3) Total ATMR = ATMR aktiva neraca = ATMR aktiva 

administratif. 

    
           

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

 

2.2.2 Kinerja Keuangan Bank 

Untuk dapat mengetahui kondisi keuangan bank maka dapat dilihat 

dari laporan keuangan yamg disajikan oleh bank secara periodic. Agar laporan 

keuangan tersebut dapat dipahami dan dimengerti maka harus terlebih dahulu 

dianalisis terhadap kondisi keuangannya. Kinerja keuangan bank merupakan 

sumber informasi  yang sangat penting untuk mengetahui seberapa untung yang 

didapat oleh bank dilihat dari besarnya laba (profit). Untuk mengukur kinerja 

keuangan bank dapat dilakukan dengan kinerja likuiditas, kualitas aktiva, efisiensi 

pasar, solvabilitas, dan profitabilitas. 

1. Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang pendeknya pada saat ditagih (Kasmir, 

2012:315). Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut: 

a. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR adalah rasio yang mengukur perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank, yang 

menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya (Veithzal Rivai, dkk 2013:484). 

LDR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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       .................................................(2) 

Keterangan : 

a. Total kredit yang diberikan merupakan kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga (tidak termasuk kredit pada bank lain) 

b. Total DPK terdiri dari Giro, simpanan berjangka dan tabungan (tidak 

termasuk antar bank). 

b. Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada 

para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang 

dimilikinya (Kasmir, 2012:316). Tujuan bank dalam menginvestasi dana 

dalam surat berharga  

    
                    

                 
       ...........................................................(3) 

Keterangan : 

a. Surat berharga : Penempatan pada BI, surat berharga yang dimiliki 

bank, obligasi pemerintah dan surat berharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali. 

b. Total dana pihak ketiga terdiri dari giro, tabungan dan simapnan 

berjangka (tidak termasuk antar Bank). 

c. Loan to Asset Ratio (LAR) 

Rasio ini untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukan 

kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki bank (Veithzal Rivai, dkk 

2013:484). LAR merupakan perbandingan antar besarnya kredit yang 
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diberikan dengan besarnya total aset yang dimiliki bank. Loan to Deposit 

Ratio dirumuskan dengan: 

    
                            

             
       ................................................(4) 

d. Giro Wajib Minimum (GWM)  

Peraturan Bank Indonesia nomor 17/11/PBI/2015 menjelaskan bahwa Giro 

Wajib Minimum merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara 

oleh bank yang besarnya diterapkan oleh Bank Indonesia sebesar 

persentase tertentu dari DPK. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

    
            

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

Keterangan : 

a. Giro pada Bank Indonesia : saldo dalam giro baik menggunakan 

valuta asing maupun rupiah  

b. Dana Pihak Ketiga : Simpanan Berjangka, tabungan, giro dan invest 

sharing 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas bank pada penelitian ini 

yang digunakan adalah LDR dan IPR. 

2. Aspek Kualitas Aktiva 

Menurut Kasmir (2012:301) kualitas aktiva digunakan untuk 

mengukur kemampuan aktiva produktif yang dimiliki bank. Rasio yang digunakan 

untuk mengukur kualitas aktiva yaitu Non Performing Loan (NPL) dan Aktiva 

Produktif Bermasalah (APB). 

a. NPL 
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NPL merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit 

bermasalah dari keseluruhan total kredit yang diberikan oleh bank. 

    
                 

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

Keterangan : 

a. Kredit bermasalah : kredit yang disalurkan dalam kategori kredit 

luring lancar (KL), Macet (M), Diragukan (D) 

b. Total Kredit : total keseluruhan  dana yang disalurkan oleh bank 

b. APB 

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2013:474) aktiva produktif bermasalah 

(APB) adalah rasio yang mengukur seberapa besar aktiva produktif 

bermasalah (dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Aktiva 

kredit bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
   

                
       ...............................................................(7) 

Keterangan : 

a. Aktiva Produktif Bermasalah : penanaman pada bank lain, surat 

berharga yang  dimiliki, penyertaan dan kredit 

b. Total Aktiva produktif : total penanaman dana bank dalam bentuk 

surat berharga, kredit, penyertaan, dan penanaman lain untuk 

memperoleh penghasilan 

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas aktiva bank pada penelitian 

ini adalah NPL dan APB. 

3. Sensitifitas Terhadap Pasar 
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Sensitifitas terhadap pasar merupakan kemampuan modal bank untuk 

mnegcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (advers movement) suku 

bunga dan nilai tukar serta kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar 

(SEBI No.6/23/DPNP/31 Mei 2004). Dalam penelitian ini rasio yang digunakan 

untuk mengukur sensitifitas terhadap pasar yaitu Interest Rate Risk (IRR) dan 

Posisi Devisa Netto (PDN). 

a. IRR merupakan resiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat suku 

bunga (Mudjarab Kuncoro Suhardjono 2011:273). 

IRSA : Sertifikat Bank Indonesia + GIRO pada bank lain penempatan 

bank lain + Surat Berharga yang dimiliki + Kredit yang diberikan + 

Penyertaan. 

IRSL : Giro + Tabungan + Sertifikat Deposito + Simpanan Berjangka + 

Simpanan Bank Lain + Surat Berharga yang diterbitkan + Pinjaman yang 

Diterima. 

    
                                        

                                
       ....................................(8) 

Keterangan : 

a. Interest Rate Sensitivity Asset (IRSA) terdiri dari sertifikat bank 

Indonesia,giro  pada bank lain, penepatan pada bank lain,surat 

berharga ,kredit yang diberikan dan penyertaan. 

b. Interest Rate Sensitivity Liabilities (IRSL) terdiri dari giro, tabungan, 

simpanan berjangka, simpanan dari bank lain dan pinjaman yang 

diterima. 
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b. PDN merupakan selisih bersih antara aktiva dan pasiva valas setelah 

memperhitungkan rekening-rekening administrativenya dimana besarnya 

PDN secara keseluruhan maksimum dua puluh persen dari modal bank 

yang bersangkutan. 

    
                                              

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

Keterangan : 

a. Aktifa Valas : terdiri dari giro bank lain, penempatan pada bank lain,  

surat berharga serta kredit yang diberikan 

b. Pasiva Valas : terdiri atas giro, simpanan berjangka, surat berharga 

yang diterbitkan serta pinjaman yang diterima 

c. Selisih of balance sheet : terdiri dari tagihan dan kewajiban 

komitmen kontijensi (valas) 

d. Modal : modal yang digunakan yaitu ekuitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur sensitivitas bank pada penelitian ini yaitu 

rasio IRR dan PDN. 

4. Efisiensi 

Efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas bank dalam mencapai tujuannya (Kasmir, 2012:311). Rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi bank yaitu Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Fee Based Income Ratio (FBIR). 

a. BOPO 

BOPO digunakan untuk membandingkan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 
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bank dalam melakukan  kegiatan operasinya (Veithzal Rivai, dkk 

2013:482). 

     
                 

                      
        ………………………...(10) 

Keterangan : 

a. Biaya operasional, biaya bunga + biaya operasional selain bunga 

b. Pendapatan operasional, pendapatan bunga + pendapatan operasional 

selain bunga  

b. FBIR 

FBIR merupakan keuntungan yang didapat bank dari transaksi yang 

diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya dan juga merupakan  pendapatan 

operasional diluar bunga (Veithzal Rivai, dkk 2013:482). Rasio ini dapat 

diukur dengan menggunakan rumus: 

     
                       

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

Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank pada penelitian adalah rasio 

BOPO. 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuuk mengukur 

kemampuan bank dalam mencari keuntungan dalam suatu periode tertentu 

(Kasmir, 2012:345). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank 

yaitu Return On Asset (ROA), Return On Equaiy (ROE) dan Net Profit Margin 

(NPM) 

a. Return On Asset (ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 
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keuntungan secara keseluruhan (Veithzal Rivai, dkk 2013:480). Rasio 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rumus yang 

dapat digunakan adalah: 

    
                  

                      
      ........................................................(12) 

b. Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham 

dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen (Veithzal Rivai, 

dkk 2013:481). Rasio ini sebagai perbandingan antara laba bersih setelah 

dengan modal sendiri (Equity). 

    
                 

             
       .............................................................(13) 

c. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

Bank dalam menghasilkan laba bersih (net income) dari kegiatan operasi 

(Kasmir, 2012:328). Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus: 

    
           

                
       ...........................................................(14) 

d. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui persentasi lebih dari kegiatan usaha murni dari bank yang 

bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya (Kasmir, 2012:327). Rasio ini 

dapat diukur menggunakan rumus : 

    
                                  

                 
       ..............................(15) 
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Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank pada penelitian ini 

yang digunakan adalah ROA. 

2.2.3 Pengaruh Variabel Bebas terhadap Capital  Adequacy Ratio (CAR) 

1. Pengaruh LDR terhadap CAR 

LDR berpengaruh signifikan terhadap CAR. Hal ini terjadi dikarenakan 

apabila LDR meningkat berarti telah terjadi peningkatan total kredit 

dengan presentase yang lebih besar daripada presentase kenaikan total 

dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Akibatnya laba 

meningkat, modal meningkat dan CAR juga ikut meningkat. Jadi LDR 

berpengaruh positif terhadap CAR. Lain halnya LDR meningkat 

dikarenakan peningkatan total kredit lebih besar dibandingkan dengan 

dana pihak ketiga (DPK). Peningkatan total kredit akan meningkatkan 

ATMR dan dengan asumsi modal tetap maka CAR Bank akan menurun. 

Dengan demikian LDR berpengaruh negatif terhadap CAR. Pengaruh 

LDR terhadap CAR adalah signifikan telah dibuktikan dan diteliti oleh 

Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini (2015) dan Eko Sulianto (2015). 

Namun tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh Muhammad Rizal F. 

(2017) yang menemukan hubungan LDR terhadap CAR adalah negatif 

signifikan. 

2. Pengaruh IPR terhadap CAR 

IPR berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini terjadi dikarenakan 

peningkatan surat-surat berharga yang lebih besar dari peningkatan total 

dana pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan bank meningkat, 



37 

 

modal meningkat dan CAR juga mengalami peningkatan. Pengaruh IPR 

terhadap CAR adalah signifikan telah dibuktikan dan diteliti oleh Hadi 

Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini (2015) dan Eko Sulianto (2015). 

Namun tidak mendukung penelitian sebelumnya oleh Muhammad Rizal F. 

(2017) yang menemukan hubungan IPR terhadap CAR adalah negatif, ini 

berarti peningkatan surat-surat berharga lebih rendah daripada peningkatan 

total dana pihak ketiga (DPK) yang mengakibatkan pendapatan bank 

umum menurun, serta CAR mengalami penurunan. 

3. Pengaruh NPL terhadap CAR 

NPL berpengaruh negatif terhadap CAR. NPL meningkat akan 

menyebabkan peningkatan pada kredit bermasalah yang lebih besar 

dibandingkan peningkatan pada total kredit. Untuk mengantisipasi kredit 

bermasalah, bank diwajibkan menyediakan biaya pencadangan kredit 

bermasalah maka hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya bagi 

bank dan menurunnya pendapatan bagi bank sehingga berdampak pada 

penurunan laba, modal bank menurun dan CAR juga kan mengalami 

penurunan. Pengaruh NPL terhadap CAR adalah negatif telah dibuktikan 

dan diteliti oleh oleh Eko Sulianto (2015), Muhammad Rizal F. (2015) 

Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini (2015) dan Fathiyah Andini dan 

Irni Yunita (2015). Dengan demikian pengaruh NPL terhadap CAR adalah 

negatif atau berlawanan. 

4. Pengaruh APB terhadap CAR 

APB berpengaruh negatif terhadap CAR.   Apabila APB meningkat maka 
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terjadi kenaikan produktif bermasalah dengan presentase lebih besar 

dibandingkan dengan persentase kenaikan aktiva produktif. Akibatnya 

kenaikan pada pendapatan bunga sehingga laba bank menurun, modal 

menurun dan CAR pun ikut menurun. Pengaruh APB terhadap CAR 

adalah negatif yang telah dibuktikan dan diteliti oleh oleh Eko Sulianto 

(2015) dan Hadi Susilo Swi Cahyono dan Anggraini (2015). Dengan 

demikian pengaruh APB terhadap CAR negatif atau berlawanan. 

5. Pengaruh IRR terhadap CAR 

IRR dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap CAR. IRR 

mempunyai pengaruh positif terhadap CAR apabila IRR lebih dari 100%, 

artinya terjadi peningkatan Interest Rate Sensitivity Asset (IRSA) lebih 

besar dari peningkatan Interest Rate Sensitivity Liabilities (IRSL). Apabila 

suku bunga naik terjadi peningkatan pendapatan bunga yang lebih besar 

dari peningkatan biaya bunga. Sehingga laba bank meningkat, modal bank 

meningkat dan CAR mengalami peningkatan.  

 IRR mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR apabila IRR kurang dari 

100%, artinya peningkatan Interest Rate Sensitivity Asset (IRSA) lebih 

kecil dari peningkatan Interest Rate Sensitivity Liabilities (IRSL). Apabila 

suku bunga naik, terjadi peningkatan pendapatan bunga yang lebih kecil 

dari peningkatan biaya bunga. Sehingga laba bank menurun, modal bank 

menurun dan CAR mengalami penurunan. Pengaruh IRR terhadap CAR 

adalah signifikan telah dibuktikan dan diteliti oleh Eko Sulianto (2015) 

dan Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini (2015). Namun berbeda 
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dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Rizal F. (2017) yang 

menemukan hubungan IRR terhadap CAR adalah negatif. 

6. Pengaruh PDN terhadap CAR 

PDN berpengaruh bisa positif dan negatif terhadap CAR. Apabila aktiva 

valas lebih besar daripada pasiva valas yang memiliki persentase lebih 

tinggi daripada persentase peningkatan biaya valas. Akibatnya laba 

mengalami kenaikan, modal bank akan naik, dan diikuti oleh CAR yang 

juga akan ikut meningkat. Pengaruh PDN terhadap CAR adalah signifikan 

telah dibuktikan dan diteliti oleh Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraini 

(2015). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Rizal (2017). Apabila PDN memiliki pengaruh negatif 

terhadap CAR maka aktiva valas akan lebih mengalami kenaikan maka 

turunnya persentase yang didapat oleh pendapatan valas. Jadi laba bank 

akan mengalami penurunan, modal juga ikut rendah, sehingga CAR juga 

menurun. 

7. Pengaruh BOPO terhadap CAR 

BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR. BOPO meningkat disebabkan 

oleh peningkatan beban operasional yang lebih besar dari peningkatan 

pendapatan operasional. Sehingga laba bank menurun, modal bank 

menurun dan CAR mengalami penurunan. Dengan demikian BOPO 

terhadap CAR adalah negatif atau berlawanan. Pengaruh BOPO terhadap 

CAR adalah negatif telah dibuktikan dan diteliti oleh oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Sulianto (2015). Namun tidak 
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didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadi Susilo Dwi Cahyono 

dan Anggraini (2015) dan Muhammad Rizal F. (2017) yang menemukan 

hubungan BOPO terhadap CAR adalah positif, ini berarti terjadi 

peningkatan total biaya operasional dengan persentase peningkatan total 

pendapatan operasional. Akibatnya, peningkatan biaya harus dikeluarkan 

oleh bank untuk kegiatan operasional lebih rendah dibandingkan 

peningkatan pendapatan, sehingga laba bank meningkat, modal bank 

meningkat dan CAR juga meningkat.  

8. Pengaruh ROA terhadap CAR 

ROA berpengaruh positif terhadap CAR. Hal ini terjadi dikarenakan 

peningkatan laba sebelum pajak yang lebih besar dari peningkatan total 

aktiva. Akibatnya pendapatan lebih besar dari biaya, sehingga laba bank 

meningkat, modal bank meningkat dan CAR mengalami peningkatan. 

Dengan demikian pengaruh ROA terhadap CAR adalah positif atau searah. 

Pengaruh IRR terhadap CAR adalah positif telah dibuktikan dan diteliti 

oleh Eko Sulianto (2015), Muhammad Rizal F. (2017), Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan Anggraini (2015) dan Fathiyah Andini dan Irni Yunita 

(2015). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran dibawah ini maka dapat diketahui 

bahwa untuk melihat Kinerja Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

dapat menggunakan rasio keuangan bank yaitu Rasio Likuiditas yaitu LDR dan 

IPR; Rasio Kualitas Aktiva yaitu NPL dan APB; Rasio Sensitivitas yaitu IRR dan 



41 

 

APB ; Rasio Efisiensi yaitu BOPO ; dan Rasio Profitabiitas atau Rentabilitas yaitu 

ROA.  

Dapat diketahui bahwa rasio IPR dan ROA mempunyai pengaruh 

positif (+) terhadap CAR. APB, NPL dan BOPO mempunyai pengaruh negatif (-) 

terhadap CAR, dan rasio LDR, IRR dan PDN mempunyai pengaruh positif (+) 

dan negatif (-) terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public. 

 
Gambar   2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian 

seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka ada beberapa hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut : 
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1. Rasio LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO dan ROA secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public. 

2. Rasio LDR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

3. Rasio IPR secara parsial mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

4. Rasio NPL secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

5. Rasio APB secara parsial mempunyai pengaruh yang negatifsignifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

6. Rasio IRR secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

7. Rasio PDN secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Pubic. 

8. Rasio BOPO secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

9. Rasio ROA secara parsial mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Go Public. 

 


