
 
 

PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS PASAR, 

EFISIENSI, DAN PROFITABILITAS TERHADAP CAPITAL ADEQUACY 

 RATIO (CAR) PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

 

 

 Oleh :  

DEWANTO ADI YUWONO 

(2015210706) 

  

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  

S U R A B A Y A  

2019



 

ii 
 

   



 

1 
 

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, MARKET SENSITIVITY, 

EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF 

 THE CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) IN  

REGIONAL DEVELOPMENT BANK 

 

DEWANTO ADI YUWONO 

STIE Perbanas Surabaya 

Email: dewa.adi13@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 

CAR is one of the ratios used to measure bank capital adequacy. Bank capital is used to absorb 

losses originating from banking activities. This study aims to determine whether the 

independent variables LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, and ROA both 

simultaneously and partially have a significant effect on CAR and which variable is the most 

dominant effect on CAR. This study uses secondary data obtained from financial statements 

from the first quarter of 2013 to the second quarter 2018 from the Regional Development Bank. 

The sample consisted of BPD Lampung, BPD Jambi, BPD Sulawesi Utara Gorontalo. Data is 

processed using SPSS 21 and F-test to see the effect simultaneously and T-test to see the effect 

partially. The results show that LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, and ROA 

simultaneously have a significant effect on CAR. However, only LDR, IPR, LAR, and IRR 

partially have a significant effect on CAR. The most dominant is LAR of 52.7 percent. 
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PENDAHULUAN 

Perbankan merupakan industri yang 

bergerak di bidang keuangan dalam hal 

sebagai perantara keuangan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat 

(tabungan, giro, deposito) dan menyalurkan 

pada pihak yang membutuhkan dana 

(kredit). Seiring dengan kegiatan usahanya 

maka bank sering disebut sebagai lembaga 

kepercayaan. Bank sebagai lembaga yang 

mengelola dana dari masyarakat, maka 

bank harus bisa mengelola semua aspek 

dengan baik. Kinerja keuangan merupakan 

aspek dalam pengelolaan suatu bank yang 

perlu diperhatikan bank dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya untuk mengetahui 

seberapa baik atau buruknya kinerja suatu 

bank, seperti aspek permodalan, aspek 

likuiditas, aspek kualitas aktiva, aspek 

sensitivitas pasar, aspek efisiensi, serta 

aspek profitabilitas. Bank dapat 

menjalankan kegiatan operasionalnya 

dengan lancar dan baik apabila bank 

memiliki kecukupan modal. Modal tersebut 

digunakan apabila bank memiliki masalah 

dalam memenuhi likuiditasnya, bank masih 

dalam keadaan aman karena memiliki 

cadangan modal. 

mailto:dewa.adi13@gmail.com
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Tingkat permodalan suatu bank dapat 

diukur menggunakan rasio keuangan, yaitu 

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang 

digunakan sebagai indikator terhadap 

kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktiva dan dapat menampung 

kemungkinan kerugian yang disebabkan 

oleh kegiatan operasional bank yang 

berisiko. Oleh karena itu, dalam menjaga 

peran dan fungsi perbankan agar tidak 

merugikan sistem perekonomian suatu 

negara maka perlu kehati-hatian dalam 

pengawasan sistem perbankan. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

pasal 2 Nomor 15/12/PBI/2013,mengenai 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 

(KPMM). Sebagai upaya untuk 

menciptakan perbankan yang sehat, maka 

bank wajib menyediakan modal minimum 

delapan persen dari Aset Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) untuk menyerap 

risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis 

maupun kredit yang berlebihan. Maka 

perbankan di Indonesia harus bisa 

memenuhi peraturan yang telah diatur oleh 

Bank Indonesia. Adapun fungsi modal bagi 

bank yaitu sebagai perlindungan terhadap 

masyarakat yang menyimpan danannya 

saat bank dilikuidasi, mencegah terjadinya 

kebangkrutan bank, meningkatkan efisiensi 

operasional bank, meningkatkan 

kepercayaan masyarakat, dan sebagai 

indikator kekayaan bank. 

Berdasarkan teori, CAR sebuah bank 

sebenarnya mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Namun hal tersebut tidak terjadi 

pada Bank Pembangunan Daerah mulai 

triwulan I tahun 2013 hingga triwulan II 

tahun 2018. Menunjukan bahwa masih ada 

penurunan CAR di Bank Pembangunan 

Daerah dibuktikan adanya 6 bank yang 

mengalami tren negatif. Dengan 

ditemukannya tren negatif pada Bank 

Pembangunan Daerah, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mencari tahu 

penyebab CAR pada suatu Bank 

Pembangunan Daerah yang mengalami 

penurunan atau memiliki tren negatif. 

 

Penelitian ini untuk mengetahui apakah (1) 

Rasio LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, dan ROA secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. (2) Rasio LDR, IPR, LAR, dan IRR 

secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah.  (3) Rasio FBIR dan 

ROA secara parsial mempunyai pengaruh 

positif  yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Pembangunan Daerah.  (4) Rasio 

APB, NPL, dan BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. (5) Diantara Variabel LDR, IPR, 

LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan 

ROA yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah.

 

Tabel  1 

POSISI CAR BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

PERIODE TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2018  

 Sumber: Laporan Publikasi Bank (www.ojk.go.id), diolah. (*) per bulan Juni 201

http://www.ojk.go.id/
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KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS  

  

Permodalan Bank 

Modal di industri perbankan sangat penting 

karena berfungsi untuk pemenuhan segala 

kebutuhan yang dipakai untuk menunjang 

kegiatan operasional bank. 

a. Pengertian Modal 

Modal adalah dana yang ditempatkan pihak 

pemegang saham, pihakpertama pada bank 

yang memiliki peranan sangat penting 

sebagai penyerap jika timbul kerugian 

(Kasmir, 2012:298-300). Selain itu, modal 

merupakan investasi dari pemegang saham 

yang harus selalu berada di dalam bank dan 

kewajiban pengembalian atas 

penggunaanya tidak ada. Sehingga modal 

suatu bank adalah investasi dana dari 

pemilik yang dilakukan pada saat pendirian 

bank, dimaksudkan untuk membiayai 

kegiatan usaha bank. 

Tingkat permodalan dapat diukur dengan 

beberapa cara menggunakan rasio berikut 

ini: 

 

CAR (Capital Adequacy Ratio) 

CAR (Capital Adequacy Ratio) ialah rasio 

yang dipakai untuk mengukur permodalan 

dan cadangan penghapusan dalam 

menanggung perkreditan, terutama risiko 

karena bunga gagal ditagih (Kasmir, 

2012:325). Adapun rumus CAR sebagai 

berikut: 

 

CAR =  
Modal

ATMR
 × 100%                           (1) 

Aspek Likuiditas  

Likuiditas ialah faktor penting yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat ditagih (Kasmir, 

2012:129). Risiko likuiditas dapat diukur 

dengan menggunakan rasio keuangan yaitu: 

  

Loan to Deposite Ratio (LDR) 

LDR ialah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan (Veithzal Rivai, dkk, 2013:484). 

Rasio LDR  

yang tinggi memberikan indikasi semakin 

rendahnya kemampuan likuiditas bank 

yang bersangkutan, hal ini disebabkan 

karena jumlah dana yang diperlukan untuk 

membiayai kredit semakin besar. Rasio ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
LDR =

Jumlah Kredit yang Diberikan 

Total dana Pihak Ketiga
× 100%          (2)    

  

Investing Policy Ratio (IPR)  

IPR adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

melunasi kewajiban kepada para kreditur 

dengan cara melikuidasi surat-surat 

berharga yang dimiliki oleh bank. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut :  

  

𝐼𝑃𝑅 =
𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑒𝑟ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑃𝐾
 × 100%                (3)  

 

Loan to Asset Ratio (LAR)  

LAR ialah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang disalurkan 

dengan jumlah aset yang dimiliki bank. 

 

LAR =  
Jumlah Kredit yang diberikan

Jumlah Aset
× 100 %       (4) 

 

Aspek Kualitas Aktiva 

Menurut (Veitzhal Rifai, 2013:473), 

Kualitas aktiva ialah aset untuk memastikan 

kualitas aset yang dimiliki oleh bank dan 

nilai dari aset tersebut untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya. 

Aspek kualitas aktiva dapat diukur 

menggunakan beberapa rasio berikut ini: 

 

Aktiva Produktif Bermasalah (APB)  

APB ialah perbandingan antara aktiva 

produktif bermasalah dengan total aktiva 

produktif (IBI, 2013:177), rumus APB 

yaitu: 

 

𝐴𝑃𝐵 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 × 100%        (5) 
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Non Performing Loan (NPL)  
NPL ialah kualitas aktiva kredit yang 

bermasalah akibat pinjaman oleh debitur 

yang gagal melakukan pelunasan karena 

adanya faktor eksternal (IBI, 2013:177). 

Maka NPL dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

𝑁𝑃𝐿 =  
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100%              (6) 

 

Aspek Sensitivitas Pasar 

Sensitivitas pasar ialah penilaian terhadap 

kemampuan modal bank untuk mengcover 

akibat yang ditimbulkan oleh perubahan 

risiko pasar dan kecukupan manajemen 

risiko pasar (Veithzal Rivai, 2013:485). 

Aspek sensitivitas pasar dapat diukur 

menggunakan beberapa rasio berikut ini: 

  

Interest Rate Risk (IRR)  
Rasio IRR ialah risiko yang timbul akibat 

berubahnya tingkat bunga yang pada 

gilirannya akan menurunkan nilai pasar, 

surat-surat berharga dan pada saat yang 

sama bank akan membutuhkan 

likuiditasnya (Taswan, 2010:168). IRR 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

𝐼𝑅𝑅 =
𝐼𝑅𝑆𝐴

𝐼𝑅𝑆𝐿
  × 100%                         (7) 

 

Aspek Efisiensi 

Efisiensi ialah kemampuan untuk menilai 

kinerja manajemen bank yang 

bersangkutan dalam menggunakan faktor 

produksinya dengan baik dan benar 

(Kasmir 2010: 297-306). Efisiensi bank 

dapat dihitung dengan menggunakan rasio-

rasio: 

 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO)  
BOPO ialah rasio perbandingan antara total 

beban operasional dan pendapatan 

operasional dalam mengukur tingkat 

efisiensi (Veithzal Rivai 2013:482). BOPO 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 × 100%              (8) 

 

Fee Base Income Ratio (FBIR)  

FBIR ialah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam 

memperoleh pendapatan dari jasa-jasa yang 

diberikan bank kepada nasabahnya selain 

dari bunga dan provisi pinjaman (Kasmir, 

2012:115). FBIR dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

  

𝐹𝐵𝐼𝑅 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑑𝑖𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 100%  (9) 

Aspek Profitabilitas 

Profitabilitas bank ialah kemampuan bank 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 

bersangkutan (Kasmir, 2012:327). 

Profitabilitas ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rasio-rasio sebagai berikut: 

 

Return On Asset (ROA)  

Return On Asset ialah kemamapuan bank 

dalam menghasilkan pendapatan dari 

pengelolaan aset yang dimiliki (Kasmir 

2012:329). ROA dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑘
 × 100%        (10) 

 

Hipotesis Penelitian   

(1) Rasio LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, dan ROA secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah (2) Rasio LDR, IPR, LAR,  dan IRR 

secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah.  (3) Rasio NPL, 

APB, BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif  yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Pembangunan Daerah.  (4) 

Variabel FBIR dan ROA secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. 
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Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Jenis data penelitian ini termasuk dalam 

jenis data sekunder, karena data digunakan 

sebagai penelitian diperoleh dari pihak lain 

yang belum diolah, yang bersifat kuantitatif 

dan bersumber dari laporan publikasi 

keuangan Otoritas Jasa Keuangan Bank 

Pembangunan Daerah (Syofian Siregar, 

2013:16). Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian kausal, karena pada penelitian ini 

menjelaskan hubungan antar variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini, selain itu 

dalam penelitian ini mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih 

(Sugiyono, 2015:11). 

 

Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini, dibatasi dengan aspek 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Variabel bebas yang dipakai 

yaitu LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

BOPO, FBIR, dan ROA. Sedangkan, 

variabel terikatnya yaiu CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. Periode triwulan I 

tahun 2013 sampai dengan triwulan II 

tahun 2018.

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah variabel bebas yang disimbolkan  

dengan (X) dan variabel terikat yang 

disimbolkan dengan (Y). Untuk variabel 

bebas terdiri dari LDR, IPR, LAR, APB, 

NPL, IRR, BOPO, FBIR dan ROA terhadap 

variabel terikat yaitu CAR. Dalam 

penelitian ini variabel yang 

mempengaruhinya adalah sebagai berikut : 

X1 = LDR (Loan to Deposit Ratio), X2 = 

IPR (Investing Policy Ratio), X3 = LAR 

(Loan to Asset Ratio), X4 =  APB (Aktiva 

Produktif Bermasalah), X5 = NPL (Non 

Performing Loans), X6 = IRR (Interest Rate 

Risk), X7 = BOPO (Biaya Operasional dan 

Pendapatan Operasional), X8 = FBIR (Fee 

Based Income Ratio), X9 = ROA Return On 

Asset). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah CAR dan disimbolkan dengan (Y). 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Definisi operasional dan pengukuran 

variabel digunakan untuk mempermudah 

dalam menganalisa data penelitian adalah 

sebagai berikut: 
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CAR (Capital Adequacy Ratio) 

CAR ialah perbandingan antara modal inti 

dan modal pelengkap dengan aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR) yang 

dimiliki oleh Bank-Bank Pembangunan 

Daerah pada triwulan I tahun 2013 sampai 

triwulan II tahun 2018. Satuan 

pengukurannya menggunakan persen (%) 

dan mengukurnya menggunakan rumus 

nomor (1) pada landasan teori. 

 

LDR (Loan to Deposit Ratio) 

LDR ialah rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat yang berhasil dihimpun Bank 

Pembangunan Daerah pada triwulan I 2013 

sampai triwulan II tahun 2018. Diukur 

menggunakan rumus nomor (2) satuan 

pengukurannya dalam bentuk persen (%). 

 

IPR (Investing Policy Ratio) 

IPR ialah perbandingan antara surat 

berharga dengan total dana pihak ketiga 

yang dimiliki oleh Bank Pembangunan 

Daerah pada triwulan I 2013 sampai 

triwulan II tahun 2018. .Dapat diukur 

menggunakan rumus nomor (3) satuan 

pengukurannya yaitu persen (%). 

 

LAR (Loan to Asset Ratio) 

LAR ialah jumlah kredit yang disalurkan 

dengan jumlah asset yang dimiliki Bank 

Pembangunan Daerah pada triwulan I 2013 

sampai triwulan II tahun 2018. Diukur 

menggunakan rumus nomor (4) satuan 

pengukurannya dalam bentuk persen (%). 

 

APB (Aktiva Produktif Bermasalah)  

ialah perbandingan aktiva produktif 

bermasalah dengan total aktiva produktif 

yang dimiliki oleh Bank Pembangunan 

Daerah pada triwulan I 2013 sampai 

triwulan II tahun 2018. Diukur 

menggunakan rumus (5) satuan 

pengukurannya yaitu persen (%).  

 

NPL (Non Performing Loans) 

NPL ialah perbandingan antara kredit 

bermasalah dengan total kredit yang 

dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah 

pada triwulan I 2013 sampai triwulan II 

tahun 2018. Dapat diukur menggunakan 

rumus nomor (6) satuan pengukurannya 

yaitu persen (%). 

 

IRR (Interest Rate Risk) 

IRR ialah perbandingan antara interest 

sensitivity asset (IRSA) dengan interest 

sensitivity liabilities (IRSL) yang dimiliki 

oleh Bank Pembangunan Daerah pada 

triwulan I 2013 sampai triwulan II tahun 

2018. Dapat diukur menggunakan rumus 

nomor (7) satuan pengukurannya yaitu 

persen (%).  

 

BOPO (Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional) 

BOPO ialah perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan operasional 

yang dimiliki oleh Bank Pembangunan 

Daerah pada triwulan I 2013 sampai 

triwulan II tahun 2018. Dapat diukur 

menggunakan rumus nomor (8) satuan 

pengukurannya yaitu persen (%).  

 

FBIR (Fee Based Income Ratio) 

ialah perbandingan pendapatan yang 

diperoleh dari jasa diluar bunga dan provisi 

pinjaman dibandingkan dengan operasional 

yang dimiliki oleh Bank Pembangunan 

Daerah pada triwulan I 2013 sampai 

triwulan II tahun 2018. Dapat diukur 

menggunakan rumus nomor (9) satuan 

pengukurannya yaitu persen (%).  

 

ROA (Return of Asset) 

ROA ialah perbandingan antara laba 

sebelum pajak dengan total aktiva yang 

dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah 

pada triwulan I tahun 2013 sampai triwulan 

II tahun 2018. Dapat diukur menggunakan 

rumus nomor (10) satuan pengukurannya 

dalam bentuk persen (%).
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Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis 

pada semua populasi. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive Sampling, dimana dalam 

penelitian ini tidak dilakukan analisa pada 

semua populasi namun hanya terhadap 

anggota yang terpilih menjadi sampel. 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Bank Pembangunan Daerah yang 

memiliki total modal 500 milyar – 1,4 

triliun, Bank Pembangunan Daerah yang 

memiliki tren CAR negatif, Bank 

Pembangunan Daerah Konvensional. 

 

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS 21.0,maka 

dapat dilakukan analisis statistik yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

Analisis Regresi Linier Berganda : 

Hasil analisis linier berganda 

yangkdiperoleh dapat diketahui pada tabel 

4.10. Persamaan regresi mengukur 

pengaruh masing-masingkvariabel bebas 

antara LDR, IPR, IRR, PDN, NPL, APB, 

BOPO, dan FBIR terhadap ROA untuk 

mempermudah dalam menganalisis regresi 

linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda, maka diperoleh persamaan 

sebagai berikut:  

Y= 13,973 + 0,198 LDR - 0,155 IPR - 0,577 

LAR - 4,154 APB - 1,726 NPL + 0,247 IRR 

– 0,022 BOPO + 0,098 FBIR + 0,864 ROA 

+ ei 

 

Uji F ( Uji Serempak ) 

Uji F ialah metode yang digunakan untuk 

menguji apakah variabel bebas 

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

FBIR, dan ROA) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (CAR).  Pengujian hipotesis 

koefisien regresi secara simultan yaitu 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = 

β9 = 0, artinya semua variabel bebas (LDR, 

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

dan ROA) secara simultan memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

variabel terikat (CAR) 

H1 : β1 ≠ β2  ≠  β3  ≠  β4  ≠  β5  ≠  β6  ≠  β7  ≠  

β8  ≠  β9  ≠  0, artinya semua variabel bebas 

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

FBIR, dan ROA) secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (CAR) 

Berdasarkan perhitungan SPSS maka dapat 

diperoleh nilai F hitung sebesar 19,174. 

Kesimpulan: F hitung = 19,174 > F tabel 

2,05, maka H0 ditolak dan H1 dterima 

artinya bahwa variabel bebas secara 

simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel CAR. 

Koefisien determinasi atau R square 

sebesar 0,755 persen. Hal ini menunjukkan 

75,5 persen perubahankyang terjadi pada 

variabel CAR disebabkan oleh variabel 

bebas secara simultan. Sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

yaitu variabel-variabel bebas lainnya 

yangktidak menjadi sampel dalam 

penelitian ini yang sebenarnya 

berkontribusi mempengaruhi variabel 

CAR. 

Tabel 2 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
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Uji t (Uji Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji tingkat 

signifikan pengaruh variabel LDR, IPR, 

LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan 

ROA secara parsial atau individual 

terhadap variabel terikat CAR. Adapun 

langkah-langkah pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 

 

Uji Hipotesis: 

a. Uji satu sisi kanan 

H0 : βi ≤ 0 

artinya variabel bebas FBIR dan ROA 

secara parsial memiliki pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

terikat CAR. 

H0 : βi ≥ 0 

artinya variabel bebas FBIR dan ROA 

secara parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap variabel terikat 

CAR. 

b. Uji satu sisi kiri 

H0 : βi ≥ 0 

artinya variabel bebas APB, NPL, BOPO 

secara parsial memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap variabel 

terikat CAR. 

H1 : βi ˂ 0 

artinya variabel bebas APB, NPL, BOPO 

secara parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap variabel terikat 

CAR. 

c. Uji dua sisi 

H0 : βi = 0 

artinya variabel bebas LDR, IPR, LAR, dan 

IRR secara parsial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel terikat 

CAR. 

H1 : βi  ≠ 0 

artinya variabel bebas LDR, IPR, LAR, dan 

IRR secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat CAR. 

 

α = 0,05, df = 56, maka diperoleh ttabel 

sebesar 1,67252 

α = 0,025, df = 56, maka diperoleh ttabel 

sebesar 2,00324 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil Analisis regresi linear berganda 

menunjukan bahwa dari sembilan variabel 

bebas, ada enam variabel bebas (LDR, IPR, 

LAR, APB, IRR, dan ROA) yang memiliki 

nilai koefisien yang sesuai dengan teori, 

sedangkan satu varibel bebas (APB) 

memiliki nilai koefisien yang tidak sesuai 

dengan teori. 

 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

LDR sebesar 6,133 dan ttabel sebesar ± 

2,00324 sehingga dapat dilihat bahwa thitung 

˃ dari ttabel, sehingga disimpulkan H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa LDR secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. Sedangkan besarnya koefisien 

determinasi parsial (r2) 0,410, artinya 

secara parsial LDR memberikan kontribusi 

sebesar 41 persen terhadap perubahan 

CAR. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan apabila LDR menurun artinya 

telah terjadi peningkatan total kredit dengan 

persentase lebih rendah dibandingkan 

persentase peningkatan dana pihak ketiga, 

Sehingga menyebabkan terjadinya 

penurunan pendapatan bank lebih rendah 

dibandingkan dengan peningkatan dana 

pihak ketiga, sehingga laba bank menurun, 

modal menurun, CAR menurun. Selama 

periode penelitian mulai tahun 2013 sampai 

tahun 2018 triwulan II CAR bank sampel 

mengalami penurunan dibuktikan dengan 

rata-rata tren sebesar negatif 0,20 persen.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni 

Made Winda Parascintya dan Gede Mertha 

Sudiartha (2015) serta Mohammed T, Iwan 

Triyuwono, Munawar Ismail, dan Aulia F 

(2013) menemukan bahwa LDR 

berpengaruh positif CAR. 

 

Pengaruh IPR terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung IPR 

sebesar -3,597 dan ttabel sebesar ± 2,00324 

sehingga dapat dilihat bahwa -thitung ˂ -ttabel, 
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sehingga disimpulkan H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa IPR 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. Sedangkan besarnya 

koefisien determinasi parsial (r2) 0,187, 

artinya secara parsial IPR memberikan 

kontribusi sebesar 18,7 persen terhadap 

perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, IPR memiliki pengaruh 

positif atau negatif terhadap CAR. Jika 

dilihat dari hasil analisis regresi linier 

berganda, menunjukan bahwa hasil 

koefisien regresi yaitu negatif sebesar -

0,155 sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila IPR 

menurun artinya telah terjadi peningkatan 

surat-surat berharga dengan persentase 

lebih rendah dibandingkan peningkatan 

dana pihak ketiga. Akibatnya peningkatan 

pendapatan bank lebih rendah 

dibandingkan persentase peningkatan biaya 

bunga. Sehingga laba menurun, modal 

menurun, CAR menurun. Selama periode 

penelitian mulai tahun 2013 sampai tahun 

2018 triwulan II CAR bank sampel 

mengalami penurunan dibuktikan dengan 

rata-rata tren sebesar negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Wahyu Adyanto (2017) yang menemukan 

bahwa IPR berpengaruh negatif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh LAR terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

LAR sebesar -7,890 dan ttabel sebesar ± 

2,00324 sehingga dapat dilihat bahwa -

thitung ˂ -ttabel, sehingga disimpulkan H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa LAR secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. Sedangkan besarnya koefisien 

determinasi parsial (r2) 0,527, artinya 

secara parsial LAR memberikan kontribusi 

sebesar 52,7 persen terhadap perubahan 

CAR. 

Berdasarkan teori, LAR memiliki pengaruh 

positif atau negatif terhadap CAR. Jika 

dilihat dari hasil analisis regresi linier 

berganda, menunjukan bahwa hasil 

koefisien regresi yaitu negatif sebesar -

0,577 sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila LAR 

meningkat artinya telah terjadi peningkatan 

kredit dengan persentase lebih besar 

dibandingkan dengan total aset. Hal ini 

menyebabkan ATMR meningkat dengan 

asumsi modal tetap sehingga CAR 

menurun. Selama periode penelitian mulai 

tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan II 

CAR bank sampel mengalami penurunan 

dibuktikan dengan rata-rata tren sebesar 

negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) menemukan 

bahwa LAR berpengaruh negatif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh APB terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

APB sebesar 0,881 dan ttabel sebesar -

1,67252 sehingga dapat dilihat bahwa thitung 

≥ ttabel, sehingga disimpulkan H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

APB secara parsial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. Sedangkan besarnya 

koefisien determinasi parsial (r2) 0,013, 

artinya secara parsial APB memberikan 

kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap 

perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, APB memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR. Jika dilihat dari hasil 

analisis regresi linier berganda, 

menunjukan bahwa hasil koefisien regresi 

yaitu positif sebesar 4,154 sehingga hasil 

penelitian tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan 

teori disebabkan berdasarkan teori, apabila 

APB meningkat artinya telah terjadi 

peningkatan aktiva produktif bermasalah 

dengan persentase lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan total 
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aktiva produktif. Sehingga terjadi kenaikan 

biaya pencadangan lebih besar 

dibandingkan pendapatan. Membuat laba 

bank meningkat, modal meningkat, dan 

CAR meningkat. Selama periode penelitian 

mulai tahun 2013 sampai tahun 2018 

triwulan II CAR bank sampel mengalami 

penurunan dibuktikan dengan rata-rata tren 

sebesar negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) menemukan 

bahwa APB bepengaruh positif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh NPL terhadap CAR 

dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung NPL 

sebesar -0,455 dan ttabel sebesar 1,67252 

sehingga dapat dilihat bahwa thitung ≥ ttabel, 

sehingga disimpulkan H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa NPL 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. Sedangkan besarnya 

koefisien determinasi parsial (r2) 0,003, 

artinya secara parsial NPL memberikan 

kontribusi sebesar 0,3 persen terhadap 

perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, NPL memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR. Jika dilihat dari hasil 

analisis regresi linier berganda, 

menunjukan bahwa hasil koefisien regresi 

yaitu negatif sebesar -1,726 sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila 

kredit bermasalah lebih besar dibanding 

kredit yang diberikan mengakibatkan 

pendapatan bunga mengalami penurunan 

lebih besar dibandingkan peningkatan 

biaya yang dikeluarkan, sehingga laba 

menurun, modal menurun, CAR juga 

menurun. Selama periode penelitian mulai 

tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan II 

CAR bank sampel mengalami penurunan 

dibuktikan dengan rata-rata tren sebesar 

negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) serta 

Mohammed T, Iwan Triyuwono, Munawar 

Ismail, dan Aulia F (2013) menemukan 

bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh IRR terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung IRR 

sebesar 5,753 dan ttabel sebesar ±2,00324 

sehingga dapat dilihat bahwa thitung ˃ ttabel, 

sehingga disimpulkan H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa IRR 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah. Sedangkan besarnya 

koefisien determinasi parsial (r2) 0,370, 

artinya secara parsial IRR memberikan 

kontribusi sebesar 37 persen terhadap 

perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, IRR memiliki pengaruh 

positif atau negatif terhadap CAR. Jika 

dilihat dari hasil analisis regresi linier 

berganda, menunjukan bahwa hasil 

koefisien regresi yaitu positif sebesar 0,247 

sehingga hasil penelitian sesuai dengan 

teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila 

(IRSA) lebih rendah dibandingkan (IRSL) 

pada saat suku bunga naik maka 

mempengaruhi pendapatan yang juga akan 

turun lebih cepat daripada penurunan biaya 

sehingga laba menurun, modal menurun 

dan CAR menurun. Selama periode 

penelitian mulai tahun 2013 sampai tahun 

2018 triwulan II CAR bank sampel 

mengalami penurunan dibuktikan dengan 

rata-rata tren sebesar negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) menemukan 

bahwa IRR berpengaruh positif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh BOPO terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

BOPO sebesar -0,304 dan ttabel sebesar -

1,67252 sehingga dapat dilihat bahwa thitung 

≥ ttabel, sehingga disimpulkan H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

BOPO secara parsial memiliki pengaruh 
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yang tidak signifikan terhadap CAR pada 

Bank Pembangunan Daerah. Sedangkan  

besarnya koefisien determinasi parsial (r2) 

0,001, artinya secara parsial BOPO 

memberikan kontribusi sebesar 0,1 persen 

terhadap perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, BOPO memiliki 

pengaruh negatif terhadap CAR. Jika 

dilihat dari hasil analisis regresi linier 

berganda, menunjukan bahwa hasil 

koefisien regresi yaitu negatif sebesar -

0,022 sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori apabila 

BOPO meningkat, maka terjadi 

peningkatan biaya operasional dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

pendapatan operasional. Hal tersebut 

menyebabkan biaya naik lebih tinggi 

daripada pendapatan. Sehingga laba 

menurun, modal menurun, dan CAR 

menurun. Selama periode penelitian mulai 

tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan II 

CAR bank sampel mengalami penurunan 

dibuktikan dengan rata-rata tren sebesar 

negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni 

Made Winda Parascintya Bukian dan Gede 

Merta Sudiartha (2015)) menemukan 

bahwa BOPO bepengaruh negatif terhadap 

CAR. 

 

Pengaruh FBIR terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

FBIR sebesar 1,070 dan ttabel  

sebesar 1,67252 sehingga dapat dilihat 

bahwa thitung ≤ ttabel, sehingga disimpulkan 

H0 diterima dan H1 ditolak. FBIR secara 

parsial memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. Sedangkan besarnya koefisien 

determinasi parsial (r2) 0,020, artinya 

secara parsial FBIR memberikan kontribusi 

sebesar 2 persen terhadap perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, FBIR memiliki 

pengaruh positif terhadap CAR. Jika dilihat 

dari hasil analisis regresi linier berganda, 

menunjukan bahwa hasil koefisien regresi 

yaitu positif sebesar 0,098 sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila FBIR 

menurun, artinya terjadi penurunan 

pendapatan operasional diluar bunga 

dengan persentase lebih besar 

dibandingkan persentase peningkatan 

pendapatan operasional. Sehingga laba 

menurun, modal menurun, CAR menurun. 

Selama periode penelitian mulai tahun 2013 

sampai tahun 2018 triwulan II CAR bank 

sampel mengalami penurunan dibuktikan 

dengan rata-rata tren sebesar negatif 0,20 

persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) dan Hadi 

Susilo Dwi Cahyono dan Anggraeni (2015) 

menemukan bahwa FBIR berpengaruh 

positif terhadap CAR. 

 

Pengaruh ROA terhadap CAR 

Dapat diketahui bahwa hasil nilai thitung 

ROA sebesar 1,547 dan ttabel sebesar 

1,67252 sehingga dapat dilihat bahwa thitung 

≤ ttabel, sehingga disimpulkan H0 diterima 

dan H1 ditolak. ROA secara parsial 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah. Sedangkan besarnya koefisien 

determinasi parsial (r2) 0,040, artinya 

secara parsial ROA memberikan kontribusi 

sebesar 4 persen terhadap perubahan CAR. 

Berdasarkan teori, ROA memiliki pengaruh 

positif terhadap CAR. Jika dilihat dari hasil 

analisis regresi linier berganda, 

menunjukan bahwa hasil koefisien regresi 

yaitu positif sebesar 0,864 sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan teori. 

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori 

disebabkan berdasarkan teori, apabila ROA 

turun artinya telah terjadi penurunan laba 

sebelum pajak lebih besar dibandingkan 

total aktiva yang dimiliki bank. Sehingga 

laba menurun, modal menurun, CAR 

menurun. Selama periode penelitian mulai 

tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan II 

CAR bank sampel mengalami penurunan 
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dibuktikan dengan rata-rata tren sebesar 

negatif 0,20 persen. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Della Fahrun Nissak (2018) dan 

Mohammed T, Iwan Triyuwono, Munawar 

Ismail, dan Aulia F (2013), Hadi Susilo 

Dwi Cahyono dan Anggraeni (2015)  

menemukan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap CAR. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Variabel bebas LDR, IPR, LAR, APB, 

NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan ROA 

secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat CAR 

pada Bank Pembangunan Daerah 

periode tahun 2013 sampai dengan 2018 

triwulan II.  

2. Variabel LDR dan IRR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah periode tahun 

2013 sampai tahun 2018 triwulan II.  

3. Variabel IPR dan LAR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah periode tahun 

2013 sampai tahun 2018 triwulan.

4. Variabel APB, FBIR, dan ROA secara 

parsial memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap CAR pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 

tahun 2013 sampai tahun 2018 triwulan 

II.  

5. Variabel BOPO dan NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Pembangunan Daerah periode tahun 

2013 sampai tahun 2018 triwulan II.  

6. Diantara Sembilan variabel bebas yang 

memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap CAR pada Bank Pembangunan 

Daerah yang menjadi sampel adalah 

LAR dengan kontribusi sebesar 52,7 

persen. 

 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penulis menyadari bahwa penelitian yang 

dilakukan saat ini banyak memiliki 

keterbatasan. Adapun keterbatasan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jumlah populasi penelitian sebanyak 26 

bank, namun peneliti hanya mengambi 3 

sampel bank terpilih sebagai objek 

penelitian. 

2. Periode penelitian yang digunakan 

selama empat setengah tahun yaitu 

mulai triwulan I tahun 2013 sampai 

dengan triwulan II tahun 2018. 
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3.  Jumlah variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) yang diteliti terbatas, 

dalam variabel bebas peneliti hanya 

menggunakan aspek likuiditas yaitu 

LDR, IPR, LAR, aspek kualitas aktiva 

yaitu APB dan NPL, aspek sensitivitas 

pasar yaitu IRR, aspek efisiensi yaitu 

BOPO dan FBIR, aspek profitabilitas 

yaitu ROA

SARAN 

Penelitian yang telah dilakukan diatas 

masih memiliki kekurangan. Penulis 

menyampaikan beberapa saran yang 

diharapkan bisa memberikan manfaat bagi 

pihak yang mempunyai kepentingan 

dengan hasil penelitian ini. Berikut saran 

penulis sampaikan: 

1. Bagi pihak bank yang menjadi sampel 

a. Kepada bank sampel penelitian 

terutama Bank Sulawesi Utara 

Gorontalo yang memiliki CAR 

terendah daripada bank sampel 

lainnya, agar dapat meningkatkan 

modal dengan persentase lebih besar 

dari peningkatan ATMR. 

b. Kepada bank sampel penelitian 

yang memiliki rata-rata LDR 

terendah yaitu Bank Lampung 

sebesar 72,87 persen, agar lebih 

meningkatkan total kredit yang 

diberikan  dengan persentase lebih 

besar daripada total dana pihak 

ketiga. 

c. Kepada bank sampel penelitian 

yang memiliki rata-rata IPR 

terendah yaitu Bank Lampung 

sebesar 5,63 persen, agar lebih 

meningkatkan investasi dalam 

bentuk surat berharga agar dapat 

memenuhi kewajiban bank dengan 

mengandalkan surat berharga. 

d. Kepada bank sampel penelitian 

yang memiliki rata-rata LAR 

terendah yaitu Bank Lampung 

sebesar 54,74 persen, agar lebih 

meningkatkan penyaluran dengan 

persentase lebih besar dibandingkan 

dengan persentase total ATMR 

dengan harapan untuk memperoleh 

pendapatan bunga yang lebih besar. 

e. Kepada bank sampel penelitian 

yang memiliki rata-rata IRR 

terendah yaitu Bank Lampung 

sebesar 85,54 persen, agar lebih 

meningkatkan Interest Rate 

Sensitivity Asset dibandingkan 

dengan Interest Rate Sensitivity 

Liability dengan harapan untuk 

memperoleh peningkatan laba bank. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambah periode penelitian dan 

sampel bank agar hasil lebih baik 

b. Menambah variabel penelitian yang 

belum digunakan, seperti NIM dan 

ROE 

c. Data kinerja keuangan bank di 

Otoritas Jasa  Keuangan yang tidak 

lengkap dapat dilihat disitus bank 

yang bersangkutan.

DAFTAR RUJUKAN 

Della Fahrun Nisak. 2017. “Pengaruh 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitivitas Pasar, Efisiensi, dan 

Profitabilitas Terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa”. Skripsi Sarjana tak 

diterbitkan, STIE Perbanas 

Surabaya. 

Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen 

Perbankan. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis 

Multivariate dengan Program 

SPSS. Edisi Ketujuh. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Hadi Susilo Dwi Cahyono, Anggraeni. 

2015,“Pengaruh Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, 

Efisiensi, Dan Profitabilitas 

Terhadap CAR Pada Bank Devisa 

Yang Go Public”, Journal Of 



 
 

14 
 

Business and Banking. (Agustus). 

Pp 113-130 

Ikatan Bankir Indonesia. 2013. Memahami 

Bisnis Bank: Modul Sertifikasi 

Tingkat I General Banking. 

Jakarta; PT. Gramedia Pustaka 

Utama 

Juliansyah Noor. 2011. Metodologi 

Penelitian. Jakarta: Kencana. 

Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya,  Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

Kasmir. 2013. Bank dan Lembaga 

Keuangan Lainnya, edisi revisi, 

cetakan 12. Jakarta: Rajawali Pers. 

Mohammed, T.A., Iwan, T., Munawar, I., 

and Aulia, F.R, 

2013,“Determinanats of Capital 

Adequacy Ratio (CAR) in 

Indonesia Islamic Commercial 

Bank”.Global Review of 

Accounting and Finance. (March). 

Pp 159-170 

Mudrajad Kuncoro Suhardjono, 2011, 

Manajemen Perbankan Teori dan 

Aplikasi, Yogyakarta: BPFE. 

Oktavianti Sriwedari Putri. 2018. 

“Pengaruh Likuiditas, Kualitas 

Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi, dan 

Profitabilitas Terhadap CAR pada 

Bank Pembangunan Daerah”. 

Skripsi Sarjana tak diterbitkan, 

STIE Perbanas Surabaya. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank 

Umum. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2016 tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank Umum.  

Rivai, Veithzal., 2013. Comercial Bank 

Management. Jakarta: PT Raja 

Grafindo  

Siregar Syofian. April 2013. “Metode 

Penelitian Kuantitatif”. Jakarta: 

Penerbit Kencana Prenada Media 

Grup. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian 

Manajemen. Bandung: Alfabeta 

Taswan, 2010. Manajemen Perbankan 

Konsep, Teknik, dan Aplikasi. 

Yogyakarta: UPP STIM YKPN 

Website Bank Jambi, 

www.bankjambi.co.id. “Sejarah 

Singkat Bank dan Visi Misi” 

Diakses pada 28 Desember 2018. 

Website Bank Lampung, 

www.banklampung.co.id. 

“Sejarah Singkat Bank dan Visi 

Misi” Diakses pada 28 Desember 

2018. 

Website Bank Lampung, 

www.banksulutgo.co.id. “Sejarah 

Singkat Bank dan Visi Misi” 

Diakses pada 28 Desember 2018. 

 

http://www.bankjambi.co.id/
http://www.banklampung.co.id/
http://www.banksulutgo.co.id/

