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ABSTRACT 

 

 

 The purpose of this study was to determine simultanouly or parttiallys 

the effect of liquidity, asset quality, market sensitivity, and profitability on capital 

adequacy ratio in Non Reserve Bank by using LDR, LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, ROE and NIM. The sample used in this research is PT Bank 

Kesejahteraan Ekonomi, Tbk, PT Bank Harda Internasional, and PT Prima 

Master Bank. The data use  secondary data and data collection techniques use 

purposive sampling. The analysis techniques using multiple linear regression by F 

test and t test. This study used the study period from the first quarter of 2012 to 

the fourth quarter of 2016. The result of this study shows that the LDR, LAR, NPL, 

APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE dan NIM simultaneously have a significant 

influence on  Capital Adequacy Ratio in Non Reserve Bank. LDR, IRR and ROA  

partially have  a significant positive effect on  Capital Adequacy Ratio at Non 

Reserve Bank. APB, ROE and NIM partially is unsignificant negative effect on 

Capital Adequacy Ratio at  Non Reserve Bank, LAR  partially have a significant  

negative effect on Capital Adequacy Ratio at Non Reserve Bank. NPL, BOPO and 

FBIR partially have a unsignificant positive effect on  Capital Adequacy Ratio at 

Non Reserve Bank,  

 

Keywords: Liquidity, Asset Quality, Market Sensitivity, Efficiency and 

Profitability. 
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PENDAHULUAN 

Bank merupakan lembaga 

yang memiliki peranan penting, 

karena melibatkan pengelolaan uang 

masyarakat dan di kembalikan 

kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau dalam bentuk lainnya. 

Perbankan sendiri yaitu lembaga 

yang memiliki posisi strategis yang 

merupakan pusat terpenting dalam 

akumulasi dana masyarakat sebelum 

disalurkan kembali kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam 

menjaga peran dan fungsi perbankan 

agar tidak merugikan sistem 

perekonomian suatu negara maka 

perlu kehati-hatian dalam 

pengawasan sistem perbankan. 

Untuk bisa mempertahankan kinerja 

perbankan yang positif, maka 

dibutuhkan bank yang sehat, 

sehingga dapat beroperasional secara 

maksimal. Maka dari itu, Bank 

Indonesia telah mengeluarkan 

program API (Arsitektur Perbankan 

Indonesia) yaitu program penguatan 

struktur perbankan nasional yang 

bertujuan untuk memperkuat 

permodalan bank dalam rangka 

meningkatkan kemampuan bank 

dalam mengelola usaha maupun 

risiko, yang berfungsi untuk  

 

 

 

 

menciptakan ketahanan yang kuat 

dalam menghadapi pasar nasional 

(domestik) maupun internasional 

dalam menciptakan kondisi 

perbankan yang sehat. 

 Sektor penting dalam 

pembangunan nasional yang 

berfungsi sebagai financial 

intermediary diantara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana  

dengan pihak – pihak yang 

memerlukan dana ialah Industri 

Perbankan. Kriteria pengukuran 

kesehatan dan kinerja bank menjadi 

hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh pihak – pihak 

manajemen. 

 Kinerja manajemen bank 

dalam mengelola permodalan dapat 

dilihat melalui rasio keuangan bank 

salah satunya adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR) karena 

merupakan indikator terhadap 

kemampuan suatu bank untuk 

menutupi penurunan aktiva yang 

disebabkan oleh adanya aktiva yang 

beresiko. CAR setiap bank harus 

semakin meningkat setiap tahunnya, 

namun tidak demikian yang 

ditunjukkan pada Bank-bank Umum 

Nasional Swasta Non Devisa mulai 

pada tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 adalah seperti yang 

ditunjukkan pada posisi tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

POSISI CAPITAL ADEQUACY RATIO BANK UMUM SWASTA 

NASIONAL NON DEVISA  

PERIODE TAHUN 2012 – 2016 

(dalam prosentase) 

 

rata-rata rata-rata

2012 2013 Tren 2014 Tren 2015 Tren 2016 tren CAR Tren

1 BANK AMAR INDONESIA 136 181,4 45,8 94,42 -87 146 51,4 126 -20 136,57 -2,485

2 BANK ARTOS INDONESIA 27,7 21,62 -6,1 16,99 -4,63 19,2 2,17 22,9 3,71 21,67 -1,21

3 BANK BCA SYARIAH 31,5 22,35 -9,1 29,57 7,22 34,3 4,73 36,8 2,48 30,89 1,33

4 BANK JASA JAKARTA 20,6 22,84 2,26 23,37 0,53 28,2 4,78 32,3 4,17 25,45 2,94

5 BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 12,1 12,28 0,17 13,74 1,46 16,1 2,39 22,2 6,1 15,30 2,53

6 BANK INA PERDANA 16,1 16,71 0,66 24,94 8,23 19,7 -5,3 30,4 10,7 21,54 3,5775

7 BANK HARDA INTERNASIONAL 13,5 15,78 2,29 15,73 -0,05 21,9 6,17 21,7 -0,2 17,73 2,06

8 BANK FAMA INTERNASIONAL 26,3 24,59 -1,7 24,26 -0,33 27,3 3,07 26 -1,4 25,69 -0,092

9 BANK SAHABAT SAMPOERNA 32,6 27,19 -5,4 23,54 -3,65 17 -6,5 18,3 1,25 23,73 -3,58

10 CENTRATAMA NASIONAL BANK 23,4 23,92 0,56 22,89 -1,03 24,2 1,3 23,7 -0,5 23,60 0,08

11 BANK DINAR INDONESIA 55,6 44,02 -12 31,24 -12,8 30,5 -0,7 26,8 -3,7 37,64 -7,19

12 BANK MAYORA 22,3 19,46 -2,8 19,97 0,51 28,2 8,24 28,2 -0 23,62 1,4725

13 BANK MITRA NIAGA 22,3 24,48 2,23 18,53 -5,95 15,2 -3,3 17,9 2,71 19,67 -1,09

14 BANK MULTIARTA SENTOSA 28,2 146,1 118 60,54 -85,6 35 -26 28,2 -6,8 59,61 0,01

15 BANK NATIONALNOBU 68,6 87,49 18,9 48,97 -38,5 27,5 -21 26,2 -1,3 51,74 -10,61

16 BANK PANIN SYARIAH 32,2 20,83 -11 25,69 4,86 20,3 -5,4 18,2 -2,1 23,44 -3,51

17 PRIMA MASTER BANK 17,1 15,38 -1,7 14,18 -1,2 18,8 4,57 17,5 -1,3 16,57 0,11

18 BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN 13,3 11,43 -1,8 10,05 -1,38 8,02 -2 13,2 5,2 11,20 -0,01

19 BANK ROYAL INDONESIA 43,6 33,3 -10 28,56 -4,74 35,6 6,99 30,7 -4,9 34,33 -3,233

20 BANK SAHABAT PURBA DANARTA (BTPN) 21,5 23,09 1,6 23,2 0,11 23,8 0,59 25 1,24 23,32 0,885

21 BANK MANDIRI TASPEN POS 20,7 20,56 -0,1 19,69 -0,87 43,3 23,7 31,3 -12 27,12 2,66

22 BANK ANDARA 40,9 33,87 -7 44,18 10,3 28,6 -16 77,8 49,2 45,06 9,22

23 BANK SYARIAH BRI 11,4 14,49 3,14 12,89 -1,6 13,9 1,05 20,6 6,69 14,66 2,32

24 BANK SYARIAH BUKOPIN 12,8 11,1 -1,7 14,8 3,7 16,3 1,51 17 0,69 14,40 1,06

25 BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL 21,5 23,09 1,6 23,3 0,21 24,5 1,22 25 0,51 23,49 0,89

26 BANK VICTORIA INTERNATIONAL 18 18,2 0,24 18,35 0,15 19,3 0,95 24,6 5,28 19,68 1,655

27 BANK VICTORIA SYARIAH 28,1 18,4 -9,7 15,27 -3,13 16,1 0,87 16 -0,2 18,77 -3,025

28 BANK YUDHA BAKTI 12,9 15,34 2,45 15,22 -0,12 15,7 0,48 21,4 5,68 16,11 2,12

29 BANK JABAR BANTEN SYARIAH 21,1 17,99 -3,1 15,83 -2,16 22,5 6,7 18,3 -4,3 19,14 -0,71

30 BANK BISNIS INTERNASIONAL 36,5 28,89 -7,6 31,39 2,5 47,5 16,2 55,6 8,01 39,98 4,76

29,34 33,36 4,01 25,86 -7,50 27,48 1,62 29,09 1,61 29,03 -0,06Rata-rata

No Bank
CAR

sumber: www.ojk.go.id Laporan Keuangan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan dan website bank 

masing-masing, Diolah (*) per Desember 2016 

 

Pada posisi CAR Bank Umum 

Swasta Nasional non devisa 

berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui 

bahwa selama periode tahun 2012 

sampai dengan tahun 2016 secara 

rata-rata CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa 

cenderung mengalami penurunan 

http://www.ojk.go.id/


 

4 
 

yang dapat dibuktikan dengan rata-

rata tren negatif sebesar -0,06. Dari 

tiga puluh Bank Swasta Nasional 

Non Devisa terdapat penurunan rata-

rata tren yang terjadi pada dua belas 

Bank Umum Swasta Nasional Non 

Devisa, Bank tersebut diantaranya 

yaitu, Bank Amar Indonesia sebesar -

2,48 persen, Bank Artos Indonesia 

sebesar -1,21 persen, Bank Fama 

Internasioanl sebesar -0,09 persen, 

Bank Sahabat Sampoerna sebesar -

3,58 persen, Bank Dinar Indonesia 

sebesar -7,19 persen, Bank Mitra 

Niaga sebesar -1,09 persen, Bank 

Nationalnobu sebesar -10,61 persen, 

Bank Panin Syariah sebesar -3,51 

persen, Bank Pembangunan Daerah 

Banten sebesar -0,01 persen, Bank 

Royal Indonesia sebesar -3,23 

persen, Bank Victoria Syariah 

sebesar -3,02, dan Bank Jabar Banten 

Syariah sebesar -0,71 persen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat masalah 

tentang CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa di 

Indonesia dan mencari tahu tentang 

faktor apa saja yang 

mempengaruhinya. Berdasarkan 

teori, faktor yang dapat 

mempengaruhi CAR suatu bank 

antara lain kinerja suatu bank itu 

sendiri yang terdiri dari kinerja aspek 

likuiditas, aspek kualitas aktiva, 

aspek sensitivitas pasar, aspek 

efisiensi dan aspek profitabilitas. 

 Rasio likuiditas merupakan 

rasio yang menggambarkan 

kemampuan bank dalam membayar 

semua utangnya terutama utang-

utang jangka pendek (Kasmir, 

2012:49). Dengan kata lain rasio ini 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusaahaan untuk 

membayar kewajiban yang segera 

jatuh tempo. Kinerja likuiditas ini 

dapat diukur dengan menggunakan 

rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) 

dan LAR ( Loan to Asset Ratio). 

 LDR memiliki pengaruh yang 

positif maupun negatif terhadap CAR 

(Capital Adequacy Ratio). LDR 

memiliki pengaruh positif apabila 

LDR mengalami kenaikan, dalam hal 

tersebut berarti terdapat peningkatan 

total kredit yang diberikan sehingga 

lebih besar dibandingkan dengan 

kenaikan dana pihak ketiga. Hal ini 

mengakibatkan pendapatan bank 

meningkat lebih besar dibandingkan 

dengan beban/biaya, sehingga 

profitabilitas bank meningkat, modal 

bank juga meningkat serta akhirnya 

CAR pun juga ikut meningkat 

 LAR memiliki pengaruh yang 

positif atau negatif terhadap CAR ( 

Capital Adequacy Ratio). LAR 

memiliki pengaruh positif apabila 

LAR mengalami kenaikan, dalam hal 

berarti terdapat peningkatan total 

kredit yang diberikan sehingga lebih 

besar dibandingkan dengan kenaikan 

total aset. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan bank meningkat lebih 

besar dibandingkan dengan 

beban/biaya, sehingga profitabilitas 

bank meningkat, modal bank juga 

meningkat serta akhirnya CAR pun 

juga ikut meningkat.  

 Kualitas aktiva merupakan 

kinerja yang menunjukkan 

kemampuan dari aktiva/aset dan 

valas yang dimiliki oleh suatu bank 

dengan maksud memberikan manfaat 

yang berupa penghasilan bagi suatu 

bank. Kualitas aktiva dapat diukur 

dengan menggunakan rasio NPL 
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(Non Performing Loan) dan APB 

(Aktiva Produktif Bermasalah). 

 NPL memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR (Capital 

Adequacy Ratio). Hal tersebut dapat 

dibuktikan apabila kredit bermasalah 

meningkat lebih besar dibanding 

kredit yang diberikan yang 

mengakibatkan biaya PPAP 

meningkat lebih besar dibanding 

dengan pendapatan, sehingga 

profitabilitas bank menurun, modal 

bank juga menurun dan akhirnya 

CAR juga ikut menurun. 

APB memiliki pengaruh negatif 

terhadap CAR (Capital Adequacy 

Ratio). Hal tersebut dapat dibuktikan 

apabila APB mengalami kenaikan, 

dalam hal ini berarti terjadi kenaikan 

aktiva produktif bermasalah yang 

lebih besar dibanding dengan 

kenaikan aktiva produktif. Hal ini 

mengakibatkan pendapatan bank 

menurun lebih besar dibandingkan 

dengan beban/biaya, sehingga 

profitabililitas bank menurun, modal 

bank juga menurun dan akhirnya 

CAR juga ikut menurun. 

 Kinerja Sensitivitas terhadap 

pasar ialah kemampuan yang dimiliki 

oleh  bank dalam  merespon 

perubahan-perubahan yang terjadi di 

pasar, kemampuan bank tersebut 

sangat berpengaruh pada tingkat 

profitabilitas bank tersebut, 

contohnya seperti perubahan suku 

bunga dan nilai tukar. Sensitivitas 

terhadap pasar dapat diukur dengan 

menggunakan rasio IRR (Interest 

Risk Ratio). 

 IRR memiliki pengaruh yang 

negatif maupun positif terhadap 

CAR. Pengaruh IRR dengan CAR 

akan positif  apabila Interest 

Sensitivity Asset (IRSA) lebih besar 

daripada Interest Rate Sensitivity 

Liability (IRSL) pada saat suku 

bunga naik maka berpengaruh pada 

pendapatan yang juga akan naik 

lebih cepat daripada peningkatan 

biaya sehingga profit bank akan 

meningkat. Sebaliknya jika tingkat 

suku bunga menurun maka akan 

terjadi penurunan pendapatan bunga  

lebih besar dibandingkan penurunan 

biaya. 

 Kinerja Efisiensi merupakan 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola operasional dan semua 

faktor produksi bank secara efisien. 

Untuk membantu bank dalam 

mengukur tingkat efisiensi dan 

kinerja bank dapat menggunakan 

rasio BOPO (Beban Operasional) 

dan FBIR (Fee Based Income Ratio).  

 BOPO memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR, hal tersebut 

dapat terjadi apabila terjadi 

peningkatan biaya operasional yang 

lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan operasional. Hal ini 

mengakibatkan profitabilitas bank 

menurun, modal bank  juga menurun 

dan CAR juga ikut menurun. FBIR 

memiliki pengaruh yang positif 

terhadap CAR  hal tersebut dapat 

terjadi apabila terjadi peningkatan 

pendapatan operasional lain yang 

lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan operasional. Hal ini 

mengakibatkan profitabilitas bank 

meningkat, modal bank  juga 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat. 

 Kinerja profitabilitas ialah 

rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari 
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keuntungan (Kasmir, 2012:49). 

Analisis profitabilitas suatu bank 

dapat diukur dengan menggunakan 

rasio ROA (Return On Assets), ROE 

(Return On Equity), NIM (Net 

Interest Margin). 

 ROA memiliki pengaruh 

positif terhadap CAR, hal tersebut 

dapat terjadi apabila ROA 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan laba sebelum pajak 

dengan presentase lebih besar 

dibandingkan dengan presentase 

peningkatan total aktiva. Hal ini 

mengakibatkan modal bank 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat. 

 ROE memiliki pengaruh 

positif terhadap CAR, hal tersebut 

dapat terjadi apabila ROE 

meningkat, berarti telah terjadi 

peningkatan laba setelah pajak 

dengan presentase lebih besar 

dibandingkan dengan presentase 

peningkatan total ekuitas. Hal ini 

mengakibatkan modal bank 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat. 

 NIM memiliki pengaruh 

positif terhadap CAR, hal tersebut 

dapat terjadi apabila NIM meningkat, 

berarti telah terjadi peningkatan 

pendapatan bunga bersih dengan 

presentase lebih besar dibandingkan 

dengan presentase peningkatan 

aktiva produktif. Hal ini 

mengakibatkan modal bank 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat.

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Kinerja Keuangan Bank 

 

Kinerja keuangan bank dapat 

dilihat berdasarkan laporan keuangan 

yang disajikan secara periodik karena 

menggambarkan kinerja bank dalam 

suatu periode (Kasmir, 2012:310). 

Kinerja keuangan suatu perusahaan 

menunjukkan keterkaitan yang cukup 

erat dengan penilaian mengenai sehat 

atau tidak sehatnya suatu bank. 

Sehingga jika kinerja bank dinilai 

baik, maka baik pula tingkat 

kesehatan bank tersebut. Kinerja 

keuangaan suatu bank dapat diukur 

dengan menggunakan rasio 

Likuiditas, Kualitas Aktiva, 

Sensitiivitas Pasar, Efisiensi, dan 

Profitabilitas.  

 

 

Likuiditas bank 

Likuiditas merupakan penilaian 

terhadap kemampuan bank untuk 

memelihara dan memenuhi 

kebutuhan likuiditas yang memadai 

dan kecukupan manajemen risiko 

likuiditas (Veithzal Rivai, dkk, 

2013:482). Bank tersebut dapat 

dikatakan likuid apabila dapat 

memenuhi permintaan kredit yang 

diajukan tanpa terjadi penangguhan 

dan dapat memenuhi kewajiban 

hutang-hutangnya pada deposannya. 

Likuiditas tidak hanya 

berkenaan dengan keadaan keuangan 

perusahaan, tetapi juga berkaitan 

dengan kemampuannya untuk 

mengubah aktiva lancar tertentu 
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menjadi uang kas. Rasio – rasio yang 

umum digunakan untuk mengukur 

likuiditas suatu bank adalah sebagai 

berikut: 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio adalah 

rasio antara seluruh jumlah kredit 

yang diberikan bank dan yang 

diterima oleh bank. Rasio ini untuk 

melihat seberapa jauh kemampuan 

suatu bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan oleh 

nasabah dengan mengandalkan kredit 

yang diberikan sebagai sumber 

likuiditas bank. Semakin tinggi rasio 

tersebut maka semakin rendah 

likuiditas bank tersebut. 

Rumus menghitung LDR sebagai 

berikut: (SEBI No. 13/30/DPNP 

Tahun 2011) 

LDR = 
      

                 
     (2) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 

 

Loan to Asset Ratio (LAR) 

 

Loan to Asset Ratio adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang 

menunjukkan kemampuan suatu 

bank untuk memenuhi permintaan 

kredit dengan menggunakan total 

aset yang dimiliki bank.  

Rumus menghitung Loan to Asset 

Ratio : (Kasmir, 2012 : 317) 

 

 LAR = 
                           

           
  

      (3) 

 

Semakin tinggi rasio ini maka 

tingkat likuiditasnya rendah karena 

jumlah asset yang diperlukan untuk 

membiayai kreditnya semakin besar. 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

LAR secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. 

Kualitas Aktiva 

Kualitas aktiva adalah tolak ukur 

yang digunakan untuk menilai 

kualitas aset  dengan risiko kredit 

yang dihadapi suatu bank akibat dari 

pemberian kredit dan investasi dana 

bank pada portofolio yang berbeda. 

Setiap penanaman dana bank dalam 

aktiva produktif dinilai kualitasnya 

dengan menentukan tingkat 

kolektabilitasnya, yaitu apakah 

lancar, dalam perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan, atau macet. 

Ada beberapa rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur aktiva 

suatu bank ialah sebagai berikut:  

Rasio Non Performing Loan (NPL) 

Rasio ini digunakan untuk 

menunjukkan kualitas aktiva kredit 

apabila bank tersebut memiliki 

kolektabilitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet dari total kredit 

secara keseluruhan maka bank 

tersebut menghadapi kredit 

bermasalah. Perhitungan NPL suatu 

bank dirumuskan sebagai berikut : 

(Taswan, 2010 : 165) 

NPL=
                       

             
  

      (5) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

NPL secara parsial mempunyai 

pengaruh yang negatif signifikan 
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terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

Rasio Aktiva Produktif 

Bermasalah (APB) 

Rasio ini digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola 

aktiva produktif bermasalah terhadap 

total aktiva produktif. Semakin tinggi 

APB maka semakin buruk kualitas 

aktiva produktif bank tersebut yang 

menyebabkan PPAP yang tersedia 

semakin besar sehingga 

kemungkinan bank tersebut 

mengalami masalah semakin besar. 

Aktiva produktif bermasalah adalah 

semua aktiva dalam bentuk rupiah 

dan valuta asing yang dimiliki bank 

dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya 

(Dendawijaya, 2009:153). 

Perhitungan kualitas aktiva produktif 

dirumuskan sebagai berikut : 

(Taswan, 2010 : 164) 

APB = 
                         

                      
  

      (6) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

APB secara parsial mempunyai 

pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

Sensitivitas Pasar 

Sensitivitas terhadap pasar 

merupakan penilaian terhadap 

kemampuan modal bank untuk 

mengcover akibat yang ditimbulkan 

oleh perubahan risiko pasar dan 

kecukupan manajemen risiko pasar 

(Veithzal Rivai, dkk, 2013:485). 

Faktor kualitatif dan kuantitatif  

terhadap risiko pasar yang antara lain 

dilakukan melalui penilaian terhadap 

beberapa komponen yaitu seperti 

modal atau cadangan yang dibentuk 

untuk menutupi fluktuasi suku bunga 

dan nilai tukar dibandingkan dengan 

kerugian potensial sebagai akibat 

fluktuasi (adverse movement) suku 

bunga/nilai tukar, dan kecukupan 

penerapan sistem manajemen risiko 

pasar. Rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur aktiva suatu bank 

ialah sebagai berikut :  

Interest Rate Risk (IRR) 

Risiko tingkat suku bunga ialah 

risiko yang timbul akibat berubahnya 

tingkat suku bunga yang pada 

gilirannya akan menurunkan nilai 

pasar, surat-surat berharga, pada saat 

yang sama bank membutuhkan 

likuiditas. Perhitungan IRR suatu 

bank dirumuskan sebagai berikut: 

(Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, 

2011 : 274) 

IRR=  
                                

                                     
  

     .(11) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa 

Efisiensi 

Efisiensi bank adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

efektivitas bank dalam mencapai 

tujuannya (Kasmir, 2012:311). 

Efisiensi diharapkan dapat 

meningkan kegiatan ekonomi 

perbankan untuk menghadapi duatu 

kemungkinanterjadinya 
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permasalahan dalam era globalisasi. 

Rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur efisiensi suatu bank ialah 

sebagai berikut :  

BOPO (Biaya Operasional – 

Pendapatan Operasional) 

Digunakan untuk mengukur 

biaya operasional bank untuk 

memperoleh profitabilitas. 

Perhitungan rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

(Kasmir, 2012 : 332) 

BOPO= 
                       

                            
        

(13) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

BOPO secara parsial mempunyai 

pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio ini digunakan untuk 

perbandingan antara pendapatan 

operasional diluar bunga dengan 

pendapatan operasional bunga. 

Perhitungan FBIR dapat dirumuskan 

sebagai berikut : (Kasmir, 2012 : 

333) 

FBIR= 
                                    

                            
 

      (14) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio 

yang dapat digunakan untuk 

mengatur kemampuan bank dalam 

mencari keuntungan dalam suatu 

periode tertentu (Kasmir, 2012:345). 

Rasio profitabilitas suatu bank ialah 

sebagai berikut : (Veithzal Rivai, 

dkk. 2013 : 480-481) 

Return On Asset (ROA) 

Rasio untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan 

dari pengelolaan aktiva yang 

dimiliki.  Apabila ROA bernilai 

positif menunjukkan bahwa total 

aktiva yang digunakan untuk 

operasional perusahaan memberikan 

laba atau keuntungan bagi 

perusahaan, sebaliknya jika ROA 

bernilai negatif maka aktiva yang 

telah dipergunakan tidak 

memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

(Veithzal Rivai, dkk. 2013 : 480) 

ROA = 
                  

                    
        

(15) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

ROA secara parsial mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola capital yang 

ada untuk mendapatkan net income 

(Kasmir, 2012:328). Semakin tinggi 

nilai rasio ini maka semakin baik, 

sebaliknya apabila bernilai negatif 



 

10 
 

maka tidak memberikan 

keuntungan bagi perusaahaan. Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(Veithzal Rivai, dkk. 2013 : 480) 

ROE = 
                  

                       
  

      (16) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

ROE secara parsial mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

 

Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin merupakan 

rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan earning 

assets dalam menghasilkan 

pendapatkan bunga bersih. Semakin 

besar rasio ini maka semakin baik 

kinerja bank dalam menghasilkan 

pendapatan bunga. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

(Veithzal Rivai, dkk. 2013 : 481) 

NIM= 
                                                      

                
  

     (17) 

Berdasarkan teori ini, maka hipotesis  

penelitian adalah : 

NIM secara parsial mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Non Devisa. 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hasil 

penelitian terdahulu maka rerangka 

pemikiran yang dipergunakan pada 

penelitian ini seperti ditunjukkan 

pada Gambar 2.1 

 

 
 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
BANK UMUM SWASTA NASIONAL NON DEVISA

Kinerja Keuangan

SensitivitasLikuiditas Profitabilitas

LARLDR

Kualitas Aktiva

APBNPL IRR

Efisiensi

FBIRBOPO ROA NIMROE

Capital Adequacy Ratio

( +/- )

( +/- )

( +/- )

( - )

( - ) ( - )

( + )

( + )
( + )

( + )
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METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bank 

Umum Swasta Nasional Devisa yang 

terdaftar pada otoritas jasa keuangan 

(OJK) seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 3.1. Dalam penelitian ini, tidak 

semua populasi di teliti, namun 

hanya menggunakan anggota 

populasi yang terpilih sebagai sampel 

saja. 

Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini yaitu berdasarkan 

teknik sampling yang menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu 

dengan menentukan sampel yang 

dipilih dengan kriteria tertentu. Bank 

yang digunakan ialah bank – bank 

umum swasta nasional yang non 

devisa dari tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2016, total modal 

antara Rp 313 Milyar sampai dengan 

Rp 413 Milyar, tidak 

mengikutsertakan Bank Syariah, dan 

Bank yang mempunyai laporan 

keuangan lengkap. Berdasarkan 

kriteria tersebut, terdapat tiga bank 

dari tiga puluh bank umum swasta 

nasional non devisa yang terpilih 

sebaagai sampel, yaitu PT. Bank 

Kesejahteraan Ekonomi, Tbk, PT. 

Bank Harda Internasional, Tbk, dan 

PT. Prima Master Bank, Tbk. 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini dalah Data Sekunder, 

yaitu data yang diperoleh adalah data 

yang diambil dari Publikasi Laporan 

Keuangan Bank Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) triwulan IV Tahun 

2012 sampai dengan Triwulan IV  

 

 

Tahun 2016. Sedangkan 

untuk metode pengumpulan data 

yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dari laporan 

keuangan kemudian mencatat data – 

data yang di butuhkan atau yang 

telah tersedia di laporan keuangan 

tersebut. 

Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif digunakan 

untuk menjelakan variabel-variabel 

penelitian 

Analisis Regresi Linear Berganda 

digunakan untuk untuk mengetahui 

arah dari hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat 

Persamaan regresi linear 

berganda yaitu sebagai berikut : 

(Sugiyono : 2010:188)  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

+ β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 

+ β10X10 + е 

Dimana : 

Y  = CAR 

β0  = Konstanta/Intersep 

β1-9 = Koefisien regresi 

е = estimate of error dari masing-

masing variabel 

X1 = LDR 

X2 = LAR 

X3 = NPL 

X4 = APB 

X5 = IRR 

X6 = BOPO  

X7 = FBIR 

X8 = ROA 

X9 = ROE 

X10 = NIM 
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Uji F 

Uji F ini dilakukan untuk melihat 

signifikan tidaknya pengaruh 

variabel-variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat.  

Uji Parsial (Uji t) 

Uji  t dilakukan untuk menguji 

tingkat signifikan pengaruh positif 

atau negatif variabel bebas secara 

individu atau parsial terhadap tingkat 

variabel terikat CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non Devisa. 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Hasil analisis seperti yang ada pada 

tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

selama periode penelitian rata-rata 

CAR pada bank umum swasta 

nasional non devisa adalah sebesar 

15,35 persen,  

Rata- rata LDR sebesar 90,57 persen, 

Rata-rata LAR sebesar 73,41 persen, 

Rata-rata NPL sebesar 2,65 persen, 

Rata-rata APB sebesar 2,14 persen, 

Rata-rata IRR sebesar 98,51 persen, 

Rata-rata BOPO sebesar 94,74 persen, 

Rata-rata FBIR sebesar 4,88 persen, 

Rata-rata ROA sebesar 0,72 persen, 

Rata-rata ROE sebesar 4,74 persen, 

dan Rata-rata NIM sebesar 5,17 

persen. 

 

ANALISIS RERESI LINIER 

BERGANDA 

Untuk mempermudah dalam 

menganalisis regresi linier berganda,  

Berikut adalah hasil pengolahan data 

yang dapat dilihat pada tabel 4.12 

berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda yang ditunjukkan 

pada tabel diatas, maka diperoleh 

persamaan seperti dibawah ini:  

Y = 5,07 + 0,344X1 – 0,536X2 + 

2,468X3 – 2,533X4 + 0,211X5 + 

0,004X6 + 0,015X7 + 1,655X8 – 

0,207X9 – 0,800X10 + e1 

Dari hasil persamaan regresi linear 

berganda tersebut, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

α = 5,07 

Tabel 4.12 

KOEFISIEN REGRESI LINEAR BERGANDA 

B Std. Error

(Constant) 5,07 11,579

LDR (X1) 0,344 0,065

LAR (X2) -0,536 0,113

NPL (X3) 2,468 1,395

APB (X4) -2,533 1,709

IRR (X5) 0,211 0,073

BOPO (X6) 0,004 0,106

FBIR (X7) 0,015 0,13

ROA (X8) 1,655 0,94

ROE (X9) -0,207 0,104

NIM (X10) -0,8 0,294

R = 0,876

R Square = 0,768

Model
Unstandardized Coefficients

F hitung = 16,217

Signifikan = 0,000  
 Sumber : Lampiran 12 (data diolah) 
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Menunjukkan besarnya variabel 

tergantung Y, apabila variabel bebas 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, 

X10. Bernilai sama dengan nol, maka 

besarnya nilai variabel terikat akan 

meningkat sebesar 5,07. 

β1 = 0,344  

Menunjukkan jika variabel X1 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 

0,344 persen. Sebaliknya jika 

variabel X1 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,344 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan.  

Β2 = -0,536 

Menunjukkan jika variabel X2 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel Y sebesar 

0,536 persen. Sebaliknya jika 

variabel X2 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi peningkatan pada variabel Y 

sebesar 0,536 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β3 = 2,468 

Menunjukkan jika variabel X3 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 

2,468 persen. Sebaliknya jika 

variabel X3 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 2,468 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β4 = -2,533 

Menunjukkan jika variabel X4 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel Y sebesar 

2,533 persen. Sebaliknya jika 

variabel X4 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi peningkatan pada variabel Y 

sebesar 2,533 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β5 = 0,211 

Menunjukkan jika variabel X5 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 

0,211 persen. Sebaliknya jika 

variabel X5 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,211 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β6 = 0,004 

Menunjukkan jika variabel X6 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 

0,004 persen. Sebaliknya jika 

variabel X6 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,004 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β7 = 0,015 

Menunjukkan jika variabel X7 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 
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0,015 persen. Sebaliknya jika 

variabel X7 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 0,015 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β8 = 1,655 

Menunjukkan jika variabel X8 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Y sebesar 

1,655 persen. Sebaliknya jika 

variabel X8 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y 

sebesar 1,655 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β9 = -0,207 

Menunjukkan jika variabel X9 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel Y sebesar 

0,207 persen. Sebaliknya jika 

variabel X9 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi peningkatan pada variabel Y 

sebesar 0,207 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Β10 = -0,800 

Menunjukkan jika variabel X10 

mengalami peningkatan sebesar satu 

persen, maka akan mengakibatkan 

penurunan pada variabel Y sebesar 

0,800 persen. Sebaliknya jika 

variabel X10 mengalami penurunan 

sebesar satu persen, maka akan 

terjadi peningkatan pada variabel Y 

sebesar 0,800 persen dengan asumsi 

bahwa variabel bebas lainnya 

konstan. 

Uji F (Uji Simultan) 

Analisis uji F ini diigunakan untuk 

melihat signifikan atau tidak 

signifikan nya pengaruh variabel-

variabel bebas yang meliputi LDR, 

LAR, NPL, APB, IRR, BOPO, 

FBIR, ROA, ROE, dan NIM secara 

simultan terhadap variabel terikat 

yaitu CAR. Berikut ini tabel yang 

menunjukkan hasil analisis uji F. 

Tabel 4.13 

HASIL ANALISIS UJI F 

 

Sumber : Lampiran 12 (data diolah) 

    

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 397.615 10 39.762 16.217 .000
a
 

Residual 120.143 49 2.452   

Total 517.758 59    

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

b. Dependent Variable: CAR     
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α = 0,05 dengan (df) pembilang = k 

=  10 dan (df) penyebut = 61-10-1 = 

50 . Ftabel (2,03) Fhitung sebesar 16,217 

Fhitung = 16,217 > Ftabel = 2,03 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

secara keseluruhan variabel bebas X1, 

X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 

secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat (Y).  

Koefisien determinasi atau R square 

sebesar 0,768. Hal ini menunjukkan 

bahwa perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat (Y) sebesar 76,8 

persen yang disebabkan oleh variabel 

bebas secara simultan, sedangkan 

sisanya 23,2 persen disebabkan oleh 

variabel lain diluar variabel yang 

diteliti. 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk 

mengukur apakah variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat 

(Y) pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa. Berikut ini 

merupakan langkah-langkah 

pengujian hipotesis : 

a. Uji satu sisi kanan digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas 

yang meliputi FBIR, ROA, ROE, 

dan NIM secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap variabel terikat CAR. 

H0 : β1 ≤ 0 , artinya bahwa variabel 

FBIR, ROA, ROE, dan NIM secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap 

CAR. 

H0 : β1 > 0 , artinya bahwa variabel 

FBIR, ROA, ROE, dan NIM secara 

parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap CAR. 

Dengan Kriteria pengujian 

hipotesis sebagai berikut:  

H0 diterima, H1 ditolak jika, thitung ≤ 

ttabel  

H0 ditolak, H1 diterima    jika, thitung 

>  ttabel  

b. Uji satu sisi kiri digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel-

variabel bebas yang terdiri dari 

NPL, APB, dan BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

variabel terikat CAR. 

H0 : β1 ≥ 0 , artinya bahwa variabel 

NPL, APB, dan BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan 

terhadap CAR. 

H0 : β1< 0 , artinya bahwa variabel 

NPL, APB, dan BOPO secara 

parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

CAR. 

Dengan Kriteria pengujian 

hipotesis sebagai berikut:  

H0 diterima, H1 ditolak jika, thitung ≥ 

- ttabel  

H0 ditolak  jika, thitung < -ttabel  

c.  Uji dua sisi digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas 

LDR, LAR, dan IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat 

CAR. 

H0 : β1 = 0 , artinya bahwa variabel 

LDR, LAR, dan IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap CAR. 
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H0 : β1 ≠ 0 , artinya bahwa variabel 

LDR, LAR, dan IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR. 

Dengan Kriteria pengujian 

hipotesis sebagai berikut:  

H0 diterima, H1 ditolak jika, - ttabel ≤ 

thitung ≤ ttabel  

H0 ditolak, H1 diterima  jika, -thitung 

< -ttabel  atau  thitung >  ttabel 

α = 0,05 dengan derajat bebas (df) 

= 50, maka diperoleh t tabel = 

1,67591  

α = 0,025 dengan derajat bebas (df) 

= 50, maka diperoleh t tabel = 

2,00856 

Dengan menggunakan perhitungan 

SPSS 16 for windows, diperoleh 

perhitungan uji t yang ditunjukkan 

pada tabel 4.14 dibawah ini 
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Pengaruh Variabel LDR terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel LDR 

mempunyai thitung sebesar 5,313 dan 

ttabel (0,025:50) sebesar ±2,00856 

sehingga thitung > ttabel  maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel LDR secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,366 yang 

berarti secara parsial variabel LDR 

memberikan kontribusi sebesar 36,6 

persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel LAR terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel LAR 

mempunyai thitung sebesar -4,736 dan 

ttabel (0,025:50) sebesar ±2,00856 

sehingga thitung < ttabel  maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel LAR secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,3136 

yang berarti secara parsial variabel 

LAR memberikan kontribusi sebesar 

31,36 persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel NPL terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel NPL 

mempunyai thitung sebesar 1,77 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar -1,67591 

sehingga thitung > ttabel  maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel NPL secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,06 yang 

berarti secara parsial variabel NPL 

memberikan kontribusi sebesar 6 

persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel APB  terhadap 

CAR 

Tabel 4.14 

HASIL ANALISIS UJI t & KOEFISIEN DETERMINAN PARSIAL 

Variabel thitung ttabel Ho H1 R r
2

LDR (X1) 5,313 ±2,00856 Ditolak Diterima 0,605 0,366

LAR (X2) -4,736 ±2,00856 Ditolak Diterima -0,56 0,3136

NPL (X3) 1,77 -1,67591 Diterima Ditolak 0,245 0,06

APB (X4) -1,482 -1,67591 Diterima Ditolak -0,207 0,0428

IRR (X5) 2,897 ±2,00856 Ditolak Diterima 0,382 0,1459

BOPO (X6) 0,041 -1,67591 Diterima Ditolak 0,006 0,000036

FBIR (X7) -0,118 1,67591 Diterima Ditolak 0,017 0,0002

ROA (X8) 1,76 1,67591 Ditolak Diterima 0,244 0,0595

ROE (X9) -1,988 1,67591 Diterima Ditolak -0,273 0,0745

NIM (X10) -1,007 1,67591 Diterima Ditolak -0,363 0,1317  
Sumber : Lampiran 12 (data diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel APB 

mempunyai thitung sebesar -1,482 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar -1,67591 

sehingga thitung > ttabel  maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel APB secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0428 

yang berarti secara parsial variabel 

APB memberikan kontribusi sebesar 

4,28 persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel IRR terhadap 

CAR  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel IRR 

mempunyai thitung sebesar 2,897 dan 

ttabel (0,025:50) sebesar ±2,00856 

sehingga thitung > ttabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel IRR secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,1459 

yang berarti secara parsial variabel 

IRR memberikan kontribusi 14,59 

persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel BOPO 

terhadap CAR  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel 

BOPO mempunyai thitung sebesar 

0,041 dan ttabel (0,05:50) sebesar -

1,67591  sehingga thitung > ttabel maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel BOPO secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,000036 

yang berarti secara parsial variabel 

BOPO memberikan kontribusi 

sebesar 0,0036 persen terhadap CAR 

(Y). 

Pengaruh Variabel FBIR terhadap 

CAR  

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel FBIR 

mempunyai thitung sebesar -0,118 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar 1,67591 

sehingga thitung < ttabel maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel FBIR secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0002 

yang berarti secara parsial variabel 

FBIR memberikan kontribusi sebesar 

0,02 persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel ROA terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel ROA 

mempunyai thitung  sebesar 1,76 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar 1,67591 

sehingga thitung > ttabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti bahwa variabel ROE secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0595 

yang berarti secara parsial variabel 

ROE memberikan kontribusi sebesar 

5,95 persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel ROE terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel ROE 

mempunyai thitung sebesar -1,988 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar 1,67591 
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sehingga thitung < ttabel maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel ROE secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,0745 

yang berarti secara parsial variabel 

ROE memberikan kontribusi sebesar 

7,45 persen terhadap CAR (Y). 

Pengaruh Variabel NIM terhadap 

CAR 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, 

dapat diketahui bahwa variabel NIM 

mempunyai thitung sebesar -1,007 dan 

ttabel (0,05:50) sebesar 1,67591 

sehingga thitung < ttabel maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel NIM secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR (Y). 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah sebesar 0,1317 

yang berarti secara parsial variabel 

NIM memberikan kontribusi sebesar 

13,17 persen terhadap CAR (Y). 

Pembahasan 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa CAR pada seluruh bank 

sampel penelitian menunjukkan rata-

rata tren sebesar 0,36 persen. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linear berganda, Uji F dan Uji t 

dengan menggunakan SPSS 16 for 

windows , maka dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi yang 

dikaitkan dengan teori koefisien 

regresi yang diperoleh pada 

penelitian ini yang ditunjukkan pada 

tabel 4.15 diatas. 

Hasil Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil analisi 

regresi linear berganda yang telah 

dilakukan mennjukkan bahwa 

terdapat lima variabel bebas yaitu 

LDR, LAR, APB, IRR, dan ROA 

yang memiliki nilai koefisien sesuai 

dengan teori. Sedangkan terdapat 

Tabel 4.15 

KESESUAIAN HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA DENGAN TEORI 

 

Variabel Teori Koefisien Kesesuaian Teori

LDR Positif/Negatif Positif Sesuai

LAR Positif/Negatif Negatif Sesuai

NPL Negatif Positif Tidak Sesuai

APB Negatif Negatif Sesuai

IRR Positif/Negatif Positif Sesuai

BOPO Negatif Positif Tidak Sesuai

FBIR Positif Negatif Tidak Sesuai

ROA Positif Positif Sesuai

ROE Positif Negatif Tidak Sesuai

NIM Positif Negatif Tidak Sesuai  
Sumber : lampiran 12 (data diolah) 
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lima variabel bebas pula yaitu NPL, 

BOPO, FBIR, ROE, dan NIM yang 

memiliki nilai koefisien yang tidak 

sesuai dengan teori. 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh LDR 

terhadap CAR adalah positif atau 

negatif. Sedangkan hasil analisis 

regresi yang telah dilakukan melalui 

SPSS 16 for windows menunjukkan 

bahwa LDR mempunyai koefisien 

regresi positif sebesar 0,344 persen. 

Hal ini berarti bahwa variabel LDR 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat CAR 

Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian ini 

dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila LDR mengalami 

peningkatan, dalam hal tersebut 

berarti terdapat peningkatan total 

kredit yang diberikan sehingga lebih 

besar dibandingkan dengan kenaikan 

dana pihak ketiga. Hal ini 

mengakibatkan pendapatan bank 

meningkat lebih besar dibandingkan 

dengan beban/biaya, sehingga 

profitabilitas bank meningkat, modal 

bank juga meningkat serta akhirnya 

CAR pun juga ikut meningkat. 

Selama periode penelitian triwulan I 

tahun 2012 sampai dengan triwulan 

IV tahun 2016, CAR bank sampel 

penelitian mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata tren 

CAR positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren LDR sebesar 0,27 

persen. 

Pengaruh LAR terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh 

LAR terhadap CAR adalah positif 

atau negatif. Sedangkan hasil analisis 

regresi yang telah dilakukan melalui 

SPSS 16 for windows menunjukkan 

bahwa LDR mempunyai koefisien 

regresi negatif sebesar -0,536 persen. 

Dengan demikian hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian 

ini dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila LAR  mengalami 

penurunan, dalam hal berarti terdapat 

penurunan total kredit yang diberikan 

sehingga lebih kecil dibandingkan 

ATMR. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan bank menurun lebih 

besar dibandingkan dengan 

beban/biaya, sehingga profitabilitas 

bank menurun, modal bank juga 

menurun serta akhirnya CAR pun 

juga ikut menurun. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2012 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2016, CAR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan rata-rata tren 

CAR positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh penurunan rata-

rata tren LAR sebesar 0,04 persen. 

Pengaruh NPL terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh 

NPL terhadap CAR adalah negatif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa NPL 

mempunyai koefisien regresi positif 

sebesar 2,468 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori.  

Ketidaksesuaian hasil 

penelitian ini dengan teori 
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dikarenakan secara teoritis apabila 

kredit bermasalah menurun lebih 

kecil dibanding kredit yang diberikan 

yang mengakibatkan pendapatan 

bunga mengalami peningkatan lebih 

besar dibandingkan peningkatan 

biaya yang dikeluarkan, sehingga 

profitabilitas bank meningkat, modal 

bank juga meningkat dan akhirnya 

CAR juga ikut meningkat. Selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2016, CAR bank sampel 

penelitian mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata 

CAR positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren NPL sebesar 0,04 

persen. 

Pengaruh APB terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh 

APB terhadap CAR adalah negatif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa APB 

mempunyai koefisien regresi negatif 

sebesar -2,533 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian 

ini dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila APB mengalami 

penurunan, dalam hal tersebut berarti 

terjadi kenaikan aktiva produktif 

bermasalah yang lebih besar 

dibanding dengan kenaikan aktiva 

produktif. Hal ini mengakibatkan 

pendapatan bank menurun lebih 

besar dibandingkan dengan 

beban/biaya, sehingga profitabililitas 

bank menurun, modal bank juga 

menurun dan akhirnya CAR juga 

ikut menurun. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2012 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2016, CAR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan rata-rata CAR 

positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren APB sebesar 0,03 

persen. 

Pengaruh IRR terhadap CAR 

Berdasarkan teori pengaruh 

IRR terhadap CAR adalah positif 

maupun negatif. Sedangkan hasil 

analisis regresi yang telah dilakukan 

melalui SPSS 16 for windows 

menunjukkan bahwa IRR 

mempunyai koefisien regresi positif 

sebesar 0,211 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian 

ini dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila Interest Sensitivity 

Asset (IRSA) lebih kecil daripada 

Interest Rate Sensitivity Liability 

(IRSL) pada saat suku bunga naik 

maka berpengaruh pada pendapatan 

yang juga akan turun lebih cepat 

daripada penurunan biaya sehingga 

profit bank akan menurun. Selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2016, CAR bank sampel 

penelitian mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata 

CAR positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren IRR sebesar 0,19 

persen. 

Pengaruh BOPO terhadap CAR 
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Berdasarkan teori pengaruh 

BOPO terhadap CAR adalah negatif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa BOPO 

mempunyai koefisien regresi positif 

sebesar 0,004 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori.  

Ketidaksesuaian hasil 

penelitian ini dengan teori 

dikarenakan secara teoritis apabila 

BOPO terjadi penurunan biaya 

operasional yang lebih kecil 

dibandingkan dengan pendapatan 

operasional. Hal ini mengakibatkan 

profitabilitas bank meningkat, modal 

bank juga menningkat dan CAR juga 

ikut meningkat. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2012 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2016, CAR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan rata-rata CAR 

positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren BOPO sebesar 0,58 

persen. 

Pengaruh FBIR terhadap CAR  

Berdasarkan teori pengaruh 

FBIR terhadap CAR adalah positif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa FBIR 

mempunyai koefisien regresi positif 

sebesar 0,015 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian 

ini dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila FBIR terjadi 

peningkatan pendapatan operasional 

lain yang lebih besar dibandingkan 

dengan pendapatan operasional. Hal 

ini mengakibatkan profitabilitas bank 

meningkat, modal bank juga 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2012 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2016, CAR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan rata-rata CAR 

positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren FBIR sebesar 0,0008 

persen. 

Pengaruh ROA terhadap CAR  

Berdasarkan teori pengaruh 

ROA terhadap CAR adalah positif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa ROA 

mempunyai koefisien regresi positif 

sebesar 1,655 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori.  

Kesesuaian hasil penelitian 

ini dengan teori dikarenakan secara 

teoritis apabila ROA meningkat, 

berarti telah terjadi peningkatan laba 

sebelum pajak dengan presentase 

lebih besar dibandingkan dengan 

presentase peningkatan total aktiva. 

Hal ini mengakibatkan modal bank 

meningkat dan CAR juga ikut 

meningkat. Selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2012 

sampai dengan triwulan IV tahun 

2016, CAR bank sampel penelitian 

mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan rata-rata CAR 

positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 
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ini di sebabkan oleh penurunan rata-

rata tren ROA sebesar 0,02 persen. 

Pengaruh ROE terhadap CAR  

Berdasarkan teori pengaruh 

APB terhadap CAR adalah positif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa ROE 

mempunyai koefisien regresi negatif 

sebesar -0,279 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori.  

Ketidaksesuaian hasil 

penelitian ini dengan teori 

dikarenakan secara teoritis apabila 

APB terjadi penurunan laba setelah 

pajak dibandingkan dengan modal 

inti. Hal ini mengakibatkan 

profitabilitas bank menurun, modal 

bank  juga menurun dan CAR juga 

ikut. Selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2012 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2016, CAR bank 

sampel penelitian mengalami 

peningkatan yang dibuktikan dengan 

rata-rata CAR positif 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh adanya 

penurunan rata-rata tren ROE sebesar 

0,51 persen. 

Pengaruh NIM terhadap CAR  

Berdasarkan teori pengaruh 

NIM terhadap CAR adalah positif. 

Sedangkan hasil analisis regresi yang 

telah dilakukan melalui SPSS 16 for 

windows menunjukkan bahwa NIM 

mempunyai koefisien regresi negatif 

sebesar -0,8 persen. Dengan 

demikian hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan teori.  

Ketidaksesuaian hasil 

penelitian ini dengan teori 

dikarenakan secara teoritis apabila 

NIM terjadi penurunan bunga bank 

dibandingkan dengan kredit maupun 

surat berharga atau beban bunga. Hal 

ini mengakibatkan profitabilitas bank 

menurun, modal bank juga menurun 

dan CAR juga ikut menurun.  Selama 

periode penelitian triwulan I tahun 

2012 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2016, CAR bank sampel 

penelitian mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan rata-rata 

CAR positif sebesar 0,36 persen. 

Peningkatan CAR yang cukup besar 

ini di sebabkan oleh peningkatan 

rata-rata tren NIM sebesar 0,07 

persen. 

SIMPULAN, KETERBATASAN  

DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Variabel LDR, LAR, NPL, APB, 

IRR, BOPO, FBIR, ROA, ROE, 

dan NIM secara simultan 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa mulai periode 

penelitian tanhun 2012 sampai 

dengan tahun 2016. Dengan 

demikian hipotesis yang pertama 

menyatakan bahwa LDR, LAR, 

NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, 

ROA, ROE, dan NIM secara 

simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa dapat 

diterima. 
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2. Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa 

LDR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non 

Devisa adalah diterima. 

3. Variabel LAR secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa 

LAR secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Non 

Devisa adalah diterima. 

4. Variabel NPL secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

keempat yang menyatakan 

bahwa NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

5. Variabel APB secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kelima yang menyatakan 

bahwa APB secara parsial 

memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

6. Variabel IRR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

keenam yang menyatakan 

bahwa IRR secara parsial 

memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah 

diterima. 

7. Variabel BOPO secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

ketujuh yang menyatakan 

bahwa BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta 

Nasional Non Devisa adalah 

ditolak. 

8. Variabel FBIR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kedelapan yang menyatakan 

bahwa FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa adalah ditolak. 

9.   Variabel ROA secara parsial 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kesembilan yang menyatakan 

bahwa ROA secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa adalah diterima. 

10. Variabel ROE secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kesepuluh yang menyatakan 

bahwa ROE secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada 
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Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa adalah ditolak. 

11. Variabel NIM secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap CAR. 

Dengan demikian hipotesis 

kesebelas yang menyatakan 

bahwa NIM secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Non Devisa adalah ditolak. 

 Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa 

penelitian yang telah dilakukan ini 

masih banyak memiliki keterbatasan. 

Adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Jumlah variabel bebas terhadap 

variabel Y (CAR) yang diteliti 

terbats, khususnya variabel 

bebas yang hanya meliputi aspek 

likuiditas yaitu LDR dan LAR, 

aspek kualitas aktiva yaitu NPL 

dan APB, aspek sensitivitas 

yaitu IRR, aspek efisiensi yaitu 

BOPO dan FBIR, aspek 

profitabilitas yaitu ROA,ROE 

dan NIM. 

2. Pada awalnya penelitian ini 

menggunakan empat sampel 

penelitian, namun karena ada 

kendala pada laporan keuangan 

bank sampel yang terpilih maka, 

penelitian ini hanya 

menggunakan tiga sampel 

penelitian sehingga peneliti 

harus merubah kembali keriteria 

penelitian sampel. 

3. Pada saat melakukan analisis 

data terdapat hasil ROA dan 

ROE yang bernilai negatif. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

tealah dilakukan, masih terdapat 

banyak leterbatasan dan kekurangan 

sehingga penelitian ini masih kurang 

sempurna. Dengan demikian terdapat 

beberapa saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pembaca atau 

peneliti selanjutnya. 

1. Bagi pihak bank yang diteliti : 

a. Kepada bank-bank sampel 

yang memiliki rata-rata CAR 

yang terendah yaitu PT. Bank 

Kesejahteraan Ekonomi, Tbk 

diharapkan agar meningkatkan 

modal dengan presentase lebih 

besar dibandingkan dengan 

peningkatan ATMR yang 

dimiliki. 

b. Kepada bank sampel yang 

memiliki rata-rata LDR terendah 

yaitu PT. Bank Harda 

Internasional, Tbk diharapkan 

agar meningkatkan penyaluran 

kredit dengan presentase lebih 

besar dibandingkan dengan 

presentase total dana pihak 

ketiga dalam rangka untuk 

menciptakan pendapatan bunga 

yang lebih besar.  

c. Kepada bank sampel yang 

memiliki rata-rata IRR terendah 

yaitu PT. Prima Master Bank, 

Tbk. Sebaiknya PT. Prima 

Master Bank, Tbk meningkatkan 

Interest Rate Sensitivity Asset 

dibandingkan dengan Interest 

Rate Sensitivity Liability dalam 

rangka menciptakan peningkatan 

profit bank. 

d. Kepada bank sampel yang 

memiliki rata-rata ROA terendah 

yaitu PT. Prima Master Bank, 

Tbk sebaiknya PT. Prima Master 

Bank, Tbk meningkatkan laba 

sebelum pajak dengan 

presentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan presentase 

peningkatan total aktiva 
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sehingga dapat menciptakan 

pendapatan bank. 

e. Kepada bank sampel yang 

memiliki rata-rata LAR terendah 

yaitu PT. Bank Harda 

Internasional, Tbk diharapkan 

agar meningkatkan penyaluran 

kredit dengan presentase lebih 

besar dibandingkan dengan 

presentase total ATMR dalam 

rangka untuk menciptakan 

pendapatan bunga yang lebih 

besar.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang 

akank menggunakan judul yang 

sama, diharapkan menambahkan 

periode penelitian yang lebih 

panjang dari lima tahun dan juga 

menambah variabel lain yang 

tidak digunakan dalam 

penelitian ini dengan harapan 

bisa memperoleh hasil yang 

lebih signifikan terhadap 

variabel tergantung. Karena 

penelitian yang dilakukan saat 

ini menyatakan secara parsial 

bahwa hampir semua variabel 

bebas memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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