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ABSTRACT 
 

 

Function of bank is to collect funds in the form of savings and channel them back to the 

community in the form of credit. This research aims to analayze whether LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, BOPO, and FBIR simultaneously and partially 

have significant effect on CAR. This Research uses secondary data taken from financial 

statements from period I quarterly of 2014 until II quarterly in 2019 of Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. The data were processed by using SPSS 16.0. Multiple 

regression analysis was used for analysis. It shows that LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN, ROA, ROE, BOPO, and FBIR simultaneously have significant effect on CAR. 

Variable LDR, IPR, and ROA partially have positive significant effect on CAR. And 

then ROE and FBIR partially have positive insignificant effect on CAR. Variable APB 

partially has negative significant effect on CAR, but variable NPL, IRR, PDN, and 

BOPO partially have negative insignificant effect on CAR. 

 

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

PENDAHULUAN 

Bank merupakan lembaga keuangan 

yang menjadi penghubung antara 

pihak masyarakat yang memiliki 

kelebihan dana (surplus) dan pihak 

masyarakat yang memiliki 

kekurangan dana (deficit). Bank yang 

menjadi salah satu faktor 

pertumbuhan ekonomi bagi suatu 

Negara maka bank rentan terhadap 

risiko-risiko serta kondisi yang krisis 

mengenai masalah kinerja keuangan 

yang terjadi di dunia perbankan, 

terutama pada aspek permodalan 

yang memiliki nilai standar 

ketentuan dan berskala internasional. 

Permodalan suatu bank yang ada di 

Indonesia akan menjadi perhatian 

serta fokus utama dalam pengawasan 

Bank Indonesia. CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

seharusnya dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, namun hal 

tersebut tidak terjadi pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode Triwulan I 2014 sampai 

Triwulan II 2019 seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

mailto:2016210339@students.perbanas.ac.id
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Tabel 1. 

POSISI PERKEMBANGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)  

PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DEVISA  

TAHUN 2014 - TW II 2019 (Dalam Persen) 

 

 
Sumber : Laporan Keuangan Publikasi  (www.ojk.id) diolah (*) per juni 2019 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa mengalami 

penurunan sebesar -0,12 persen dan 

terdapat 12 bank yang mengalami 

tren negatif. Penurunan pada CAR 

diatas memperlihatkan bahwa masih 

ada masalah yang terjadi pada CAR 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa, jadi perlu adanya penelitian 

untuk mencari tahu penyebab 

penurunan CAR pada bank tersebut.  

Penelitian ini bertujuan 

untuk: (1) Mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh dari LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, 

BOPO, FBIR secara simultan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. (2) 

Mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh LDR, IPR, IRR, PDN 

secara parsial terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. (3) Mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh negatif APB, 

NPL, BOPO secara parsial terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa. (4) Mengetahui 

tingkat signifikansi pengaruh positif 

ROA, ROE, FBIR secara parsial 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. (5). 

http://www.ojk.id/
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Mengetahui diantara  variabel LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, 

ROE, BOPO, FBIR yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa.  

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Permodalan Bank 

Permodalan bank merupakan bank 

yang memiliki modal yang biasa 

digunakan untuk berbagai hal 

(Kasmir, 2012:298).Untuk mengukur 

tingkat kemampuan permodalan 

bank yaitu dengan menggunakan 

rasio keuangan sebagai berikut : 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan suatu perbandingan 

antara modal suatu bank dengan aset 

tertimbang menurut risiko. Semakin 

tiggi risiko CAR maka akan 

mengindikasikan bank tersebut 

semakin baik permodalannya. CAR 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
CAR = 

      

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

Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank 

merupakan cara untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu bank, yang 

dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang telah disajikan bank secara 

periodik dan berguna bagi beberapa 

pihak (Kasmir, 2012:310). Kinerja 

keuangan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio likuiditas, 

kualitas aset, sensitivitas terhadap 

pasar, profitabilitas, dan efisiensi. 

 

Rasio Likuiditas 

Likuidias merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya pada 

saat ditagih” (Rivai, 2013:462). 

Rasio yang digunakan dalam 

mengukur likuiditas adalah sebagai 

berikut: 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 LDR adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

perbandingan jumlah kredit yang 

diberikan dengan dana yang diterima 

oleh bank (Rivai, 2013:484). Rumus 

yang digunakan dalam perhitungan 

LDR yaitu: 
LDR = 

                     

                 
       .....(2) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 2 

pada penelitian ini adalah variabel 

LDR mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Investing Policy Ratio (IPR) 

IPR adalah kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi 

surat-surat berharga yang dimiliknya 

(Kasmir, 2012:316). Rumus yang 

digunakan dalam perhitungan IPR 

yaitu: 
IPR= 

                    

                       
       ......(3) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 3 

pada penelitian ini adalah variabel 

IPR mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

 

Kualitas Aset 

Kualitas aset menunjukan kualitas 

aset sehubungan dengan risiko kredit 

yang yang dihadapi bank sebagai 

akibat dari pemberian kredit dan 

investasi dana bank pada portofolio 

yang berbeda” (Kuncoro, 2012:519). 

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur kualitas aset adalah 

sebagai berikut : 

Aset Produktif Bermasalah (ABP) 

merupakan aset produktif pada saat 

kualitasnya kurang lancar, diragukan 

dan macet (Kuncoro, 2012:420). 
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Rumus yang digunakan dalam 

perhitungan APB yaitu: 
APB=

                         

                    
       .... (4) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 4 

pada penelitian ini adalah variabel 

APB mempunyai pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

Non Performing Loan (NPL) 

merupakan kredit bermasalah atau 

kredit macet yang didalamnya 

terdapat hambatan yang disebabkan 

oleh dua unsur yakni dari pihak 

perbankan dalam menganalisis 

maupun dari pihak nasabah yang 

dengan sengaja atau tidak sengaja 

dalam kewajibannya tidak 

melakukan pembayaran 

(Kasmir,2013:155). NPL dapat 

diukur dengan rumus : 
 

NPL= 
                 

            
       ...... (5) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 5 

pada penelitian ini adalah variabel 

NPL mempunyai pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

 

Sensitivitas Pasar 

Sensitivitas terhadap pasar 

merupakan kemampuan modal bank 

untuk melindungi akibat yang 

ditimbulkan oleh risiko pasar dalam 

kecukupan manajemen risiko pasar 

(Rivai, 2013:485). Rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

sensitivitas pasar adalah sebagai 

berikut: 

Interest Rate Risk (IRR) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat bunga 

dengan potensial kerugian yang 

timbul akibat pergerakan suku bunga 

dipasar (Rivai, 2013:485). IRR dapat 

diukur dengan menggunakan rumus: 
IRR= 

                             

                                 
      ......(6) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 6 

pada penelitian ini adalah variabel 

IRR mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Posisi Devisa Neto (PDN) 

merupakan rasio yang digunakan 

agar bank selalu menjaga 

keseimbangan posisi antara sumber 

dana valuta asing dan penggunaan 

dana valuta asing untuk membatasi 

transaksi spekulasi valuta asing yang 

mungkin juga dilakukan oleh bank 

devisa, serta menghindari bank dari 

pengaruh buruk akibat dari terjadinya 

risiko karena fluktuasi kurs valas 

(Rivai, 2013:486). PDN dapat diukur 

dengan menggunakan rumus: 
PDN= 
(                       )                          

     
      %....(7) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 7 

pada penelitian ini adalah variabel 

PDN mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan  untuk mengukur 

kemampuan bank dalam mencari 

keuntungan dalam satu periode 

tertentu” (Kasmir, 2012:354). Rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

untuk mencari pendapatan maupun 

keuntungan sendiri (Kasmir, 

2012:329). Roa dapat diukur dengan 

menggunakan rumus : 
ROA = 

                  

          
 x 100%.....(8) 
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Berdasarkan teori maka hipotesis 8 

pada penelitian ini adalah variabel 

ROA mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

Return On Equity (ROE) 

Meruakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memperoleh laba bersih yang 

dikaitkan dengan pembayaran 

deviden (Kasmir, 2012:328). ROE 

dapat diukur dengan menggunakan 

rumus : 
ROE =  

                  

             
       .....(9) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 9 

pada penelitian ini adalah variabel 

ROE mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

 

Efisiensi  

Efisiensi merupakan rasio yang 

digunakan untuk memastikan 

efisiensi dan kualitas pendapatan 

bank secara benar dan akurat (Rivai, 

2013:480-482). Rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi 

adalah sebagai berikut: 

Beban Operasional teradap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

Merupakan perbandingan antara 

beban operasional dengan 

pendapatan operasional yang diukur 

tingkat efisiensinya dalam 

kemampuan bank melakukan 

kegiatan operasinya (Rivai, 

2013:482). BOPO dapat diukur 

dengan menggunakan rumus:  
BOPO = 

                 

                      
       ......(10) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 10 

pada penelitian ini adalah variabel 

BOPO mempunyai pengaruh yang 

negatif signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

FBIR adalah pendapatan operasional 

diluar bunga (Rivai, 2013:482). 

FBIR dapat diukur dengan 

menggunakan rumus:  
FBIR = 
                                   

                             
       .......(11) 

Berdasarkan teori maka hipotesis 11 

pada penelitian ini adalah variabel 

FBIR mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa. 

 

 
Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian 

Penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dapat ditinjau 

dari beberapa aspek (Siregar, 

2012:37) diantaranya adalah sebagai 

berikut: (a) Dapat dilihat dari cara 

memperoleh data, jenis penelitian ini 

adalah penelitian sekunder karena 

dapat diperoleh langsung dari 

laporan Otoritas Jasa Keuangan. (b) 

Dilihat pada sifat data, jenis 

penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif karena data yang 

diperoleh berbentuk angka atau 

bilangan yaitu pada laporan 

keuangan. 

 

Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada aspek 

tinjauan pengaruh variabel bebas 

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

ROA, ROE, BOPO, FBIR terhadap 

variabel terikat Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. Penelitian 

yang digunakan yaitu periode 

Triwulan I tahun 2014 sampai 

dengan Triwulan II tahun 2019. 

 

Identifikasi variabel 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu variabel bebas 

dan varabel terikat. Berikut variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: LDR yang 

disimbolkan dengan X1, IPR yang 

disimbolkan dengan X2, APB yang 

disimbolkan dengan X3, NPL yang 

disimbolkan dengan X4, IRR yang 

disimbolkan dengan X5, PDN yang 

disimbolkan dengan X6, ROA yang 

disimbolkan dengan X7, ROE yang 

disimbolkan dengan X8, BOPO yang 

disimbolkan dengan X9, dan FBIR 

yang disimbolkan dengan X10. 

Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Capital Adequacy Ratio 

(CAR). 

 

Definisi operasional dan 

pengukuran variabel  

Definisi   operasional   dan   

pengukuran   variabel   dapat 

digunakan 

untuk mempermudah dan memahami 

dalam menganalisis data dalam 

penelitian. 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR merupakan perbandingan 

antara modal terhadap Aset 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa pada periode Triwulan I 

tahun 2014 sampai Triwulan II tahun 

2019. Satuan pengukurannya yaitu 

persen dan rumus yang digunakan 

adalah rumus nomor satu (1). 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR merupakan perbandingan total 

kredit yang diberikan oleh bank 

dengan total dana pihak ketiga pada 

Bank Umum Sawsta Nasional Devisa 

pada periode Triwulan I tahun 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan yaitu 

rumus nomor dua (2). 

Investing Policy Ratio (IPR) 
IPR merupakan perbandingan antara 

total surat berharga terhadap total 

dana pihak ketiga yang dimiliki Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

perode Triwulan I sampai dengan 

Triwulan II tahun 2019. Satuan 

pengukurannya yaitu persen dan 
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rumus yang digunakan yaitu rumus 

nomor tiga (3). 

Aset Produktif Bermasalah (APB) 

APB merupakan perbandingan antara 

aset produktif bermasalah terhadap 

total aset produktif pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada 

periode Triwulan I tahun 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor empat (4). 

Non Performing Loan (NPL) 

NPL merupakan perbandingan antara 

total kredit bermasalah terhadap total 

kredit yang diberikan pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada 

periode Triwulan I tahun 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor lima (5). 

Interest Rate Risk (IRR) 

IRR merupakan perbandingan antara 

Interest Rate Sensitivity Assets 

(IRSA) terhadap Interest Risk 

Sensitivity Liabilities (IRSL) pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

pada periode Triwulan I tahun 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor enam (6). 

Posisi Devisa Neto (PDN) 
PDN adalah suatu hasil perbandingan 

antara penjumlahan aset valas 

dengan pasiva valas terhadap selisih 

bersih off balance sheet dibagi 

dengan modal yang dimiliki Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada 

periode Triwulan I tahun 2014 

sampai dengan Triwulan II tahun 

2019. Satuan pengukurannya yaitu 

persen dan rumus yang digunakan 

adalah rumus nomor tujuh (7). 

Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan perbandingan 

antara banyaknya laba sebelum pajak 

yang diterima oleh suatu bank  

terhadap total aset yang dimiliki oleh  

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

pada periode Triwulan I tahun 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor delapan (8). 

Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan hasil perbandingan 

antara laba setelah pajak yang 

diterima oleh suatu bank terhadap 

total ekuitas yang dimiliki oleh Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa pada 

periode Triwulan I 2014 sampai 

Triwulan II tahun 2019. Satuan 

pengukurannya yaitu persen dan 

rumus yang digunakan adalah rumus 

nomor Sembilan (9). 

Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO merupakan perbandingan 

antara total beban operasional 

terhadap pendapatan operasional 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa pada periode Triwulan I 2014 

sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor sepuluh (10). 

Fee Based Income Ratio (FBIR) 

Rasio FBIR merupakan 

perbandingan antara pendapatan 

operasional diluar pendapatan bunga 

terhadap pendapatan operasional 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode Triwulan I tahun 

2014 sampai Triwulan II tahun 2019. 

Satuan pengukurannya yaitu persen 

dan rumus yang digunakan adalah 

rumus nomor sebelas (11). 

 

Populasi Sampel Dan Teknik 

Pengambilan Sambel 
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Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Bank 

UmumSwasta Nasional Devisa pada 

triwulan I tahun 2014 sampai dengan 

triwulan II tahun 2019. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Purposive sampling. Purposive 

Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu atau kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2016:85). 

Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi sebagai 

berikut: 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang memiliki modal 8 triliun rupiah 

sampai dengan 27 triliun rupiah dan 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang memiliki rata-rata tren negatif. 

Berdasarkan kriteria yang 

ada maka sampel yang dipilih untuk 

penelitian ini adalah terdiri dari tiga 

bank yaitu PT. Bank OCBC NIS,. 

Tbk, PT. Bank Bukopin, PT. Bank 

HSBC Indonesia.  

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda 

adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, PDN, ROA, 

ROE, BOPO, FBIR) terhadap 

variabel terikat (CAR). Tabel 2 dapat 

diperoleh hasil regresi linier 

berganda sebagai berikut:  

Y = 9,275 +0,173LDR + 0,169IPR – 

1,595APB  + 1,724NPL– 0,107IRR 

–0,080PDN +2,407ROA–0,210ROE-

0,021BOPO – 0,120FBIR. 

Tabel 2 

HASIL PERHITUNGAN ANALISIS REGRESI 
Variabel Penelitian Koefisien Berganda 

LDR 0,173 

IPR 0,169 

APB -1,595 

NPL 1,724 

IRR -0,107 

PDN -0,080 

ROA 2,407 

ROE -0.210 

BOPO -0,021 

FBIR -0,120 

R Square = 0,778 Sig = 0,000 

Konstanta = 9,275 Fhitung = 19.271 

Sumber : hasil pengolahan spss 

Uji Serempak (uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi atau tidaknya pengaruh 

variabel X bebas secara simultan 

terhadap variabel terikat. 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β7 = β8 = β9 

= β10 = 0 
Hal ini menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas yang terdiri dari (X1, 

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

secara simultan mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel terikat CAR. 

H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠β7 ≠ β8 ≠ β9 

≠β10 ≠ 0 

Hal ini menunjukkan bahwa semua 
variabel bebas yang terdiri dari (X1, 

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

secara simultan mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat CAR.  

Ftabel (α) = 0,05 dengan (df) 

pembilang = 10 dan (df2) penyebut = 

n-k-1 = 66-10-1 = 55 sehingga Ftabel 

(0,05 ; 10 ; 55) = 2,01 

Fhitung = 19.271 > Ftabel = 2.01 maka 

H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

variabel bebas (LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, 

BOPO, FBIR) secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CAR. 

Nilai koefisien determinasi simultan 

(R Square) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam mengukur variabel 

tergantung. Besarnya nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh adalah 

sebesar 0,778 artinya 77,8 persen 

perubahan pada variabel terikat CAR 

disebabkan oleh variabel bebas 

(LDR, IPR, APB, NPL, IRR, PDN, 

ROA, ROE, BOPO, FBIR) secara 

simultan dan sisanya sebesar 22,2 

persen dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian. 

Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengukur 

apakah variabel bebas (LDR, 

IPR,APB, NPL, IRR, PDN, ROA, 

ROE, BOPO, FBIR) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan 

terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa. Langkah-

langkah yang digunakan sebagai 

berikut: 

Uji sisi kanan 

H1 : βi > 0, artinya variabel bebas 

yaitu ROA, ROE, FBIR memiliki 

pengaruh yang positif yang 

signifikan.  

H0 : βi ≤ 0, artinya variabel bebas 

yaitu ROA, ROE, FBIR memiliki 

pengaruh positif yang tidak 

signifikan. 

Uji sisi kiri 

H1 : βi < 0, artinya variabel bebas 

yaitu APB, NPL, BOPO memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan. 

H0 : βi  ≥ 0, artinya variabel bebas 

yaitu APB, NPL, BOPO memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan. 

Uji dua sisi 

H1 : βi ≠ 0, artinya variabel bebas 

yaitu LDR, IPR, IRR, PDN memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

H0 : βi = 0, artinya variabel bebas 

yaitu LDR, IPR, IRR, PDN memiliki 

pengarug yang tidak signifikan. 

α = 0,05 dengan (df) = 55 maka 

diperoleh ttabel sebesar = 1,67303 

untuk uji t satu sisi  

α/2 = 0,025 dengan (df) = 55 maka 

diperoleh ttabel sebesar = 2,00404 

untuk uji t dua sisi.  

 

TABEL 3 

HASIL PERHITUNGAN UJI PARSIAL (UJI t) 

Variabel Thitung Ttabel Kesimpulan R r2 

H0 H1 

LDR 3,682 ±2,00404  Ditolak Diterima 0,445 0,198025 

IPR 3,266 ±2,00404 Ditolak Diterima 0,403 0,162409 

APB -4,784 -1,67303 Ditolak Diterima -0,542 0,293764 

NPL 0.929 -1,67303 Diterima Ditolak 0,536 0,287296 

IRR -1,655 ±2,00404 Diterima Ditolak -0,218 0.047524 

PDN -0.766 ±2,00404 Diterima Ditolak -0,103 0,010609 

ROA 2,873 1,67303 Ditolak  Diterima 0,361 0,130321 

ROE -1,971 1,67303 Diterima Ditolak -0,257 0.066049 

BOPO -0,655 -1,67303 Diterima Ditolak -0,088 0,007744 

FBIR -2,775 1,67303 Diterima Ditolak -0,351 0,123201 

sumber : data diolah dari SPSS 
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Pengaruh LDR (X1) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel LDR 

diperoleh thitung sebesar 3,682 dan 

ttabel sebesar ±2,00404, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga LDR secara parsial 

memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial LDR sebesar 0,198025 yang 

artinya bahwa secara parsial LDR 

memberikan kontribusi sebesar 19,80 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh IPR (X2) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel IPR 

diperoleh thitung sebesar 3,266 dan 

ttabel sebesar ±2,00404, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga IPR secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial IPR sebesar 0,162409 yang 

artinya bahwa secara parsial IPR 

memberikan kontribusi sebesar 16,24 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh APB (X3) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel APB 

diperoleh thitung sebesar -4,784 dan 

ttabel sebesar -1,67303, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung < ttabel 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga APB secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial APB sebesar 0,293764 yang 

artinya bahwa secara parsial APB 

memberikan kontribusi sebesar 29,37 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh NPL (X4) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel NPL 

diperoleh thitung sebesar 0,929 dan 

ttabel sebesar -1,67303, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga NPL secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR  

Besarnya koefisien determinasi 

parsial NPL sebesar 0,287296 yang 

artinya bahwa secara parsial NPL 

memberikan kontribusi sebesar 28,73 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh IRR (X5) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel IRR 

diperoleh thitung sebesar -1,655 dan 

ttabel sebesar ±2,00404 hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga IRR secara parsial memiliki 

pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial IRR sebesar 0,047524yang 

artinya bahwa secara parsial IRR 

memberikan kontribusi sebesar 4,75 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh PDN (X6) terhadap CAR 

(Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel PDN 

diperoleh thitung sebesar -0,766 dan 

ttabel sebesar ±2,00404 hal tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga PDN secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial PDN sebesar 0,010609 yang 

artinya bahwa secara parsial PDN 

memberikan kontribusi sebesar 1,06 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh ROA (X7) terhadap 

CAR (Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel ROA 

diperoleh thitung sebesar 2,873 dan 

ttabel sebesar 1,67303 hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga ROA secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial ROA sebesar 0,130321 yang 

artinya bahwa secara parsial ROA 

memberikan kontribusi sebesar 13,03 

persen.  terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh ROE (X8) terhadap 

CAR (Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel ROE 

diperoleh thitung sebesar -1,971 dan 

ttabel sebesar 1,67303 hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung < ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga ROE secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial ROE sebesar 0,066049 yang 

artinya bahwa secara parsial ROE 

memberikan kontribusi sebesar 6,60 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh BOPO (X9) terhadap 

CAR (Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel BOPO 

diperoleh thitung sebesar -0,655 dan 

ttabel  sebesar -1,67303 hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial BOPO sebesar 0,007744 yang 

artinya bahwa secara parsial BOPO 

memberikan kontribusi sebesar 0,78 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pengaruh FBIR (X10) terhadap 

CAR (Y) 

Hasil uji t pada tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel FBIR 

diperoleh thitung sebesar -2,775 dan 

ttabel  sebesar 1,67303 hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung < ttabel 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak, 

sehingga FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi 

parsial FBIR sebesar 0,123201 yang 

artinya bahwa secara parsial FBIR 

memberikan kontribusi sebesar 12,32 

persen  terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Pembahasan  

Hasil analisis regresi linier berganda 

yaitu uji F dan uji t yang telah 

dilakukan dari program SPSS, maka 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda pada table 4.15 dapat 

diketahui bahwa dari sepuluh 

variabel bebas yaitu LDR, IPR, APB, 

IRR, PDN, ROA, BOPO, 
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mempunyai nilai kefisien sesuai 

dengan teori sedangkan NPL, ROE, 

FBIR mempunyai nilai koefisien 

yang tidak sesuai dengan teori. 

 

 

 

 

Table 4 

KESESUAIAN HASIL PENELITIAN DENGAN TEORI 
Variabel Teori Hasil pengujian Kesesuaian Teori 

LDR Positif / Negatif Positif Sesuai 

IPR Positif / Negatif Positif  Sesuai  

APB Negatif Negatif Sesuai 

NPL Negatif Postif Tidak Sesuai  

IRR Positif/Negatif Negatif Sesuai 

PDN Positif/Negatif Negatif Sesuai 

ROA Positif Positif  Sesuai 

ROE Positif Negatif Tidak Sesuai 

BOPO Negatif Negatif Sesuai  

FBIR Positif Negatif Tidak sesuai 

Sumber : data diolah dari SPSS 

 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

Pengaruh LDR terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah bersifat 

positif atau negatif. Hasil penelitian 

regresi menunjukkan bahwa LDR 

memiliki koefisien regresi positif 

sebesar 0,173 yang artinya LDR 

memiliki pengaruh positif terhadap 

CAR. Hasil penelitian sesuai dengan 

teori, karena apabila LDR meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan total 

kredit dengan presentase lebih besar 

daripada presentase peningkatan 

dana pihak ketiga yang 

mengakibatkan peningkatan 

pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan peningkatan beban 

bunga, sehingga laba meningkat, 

modal meningkat dan CAR 

meningkat. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

Hasil penelitian ini didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Intan Kusuma 

Pertiwi (2017), namun tidak 

didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Endia oktafia ( 2018), 

Fathiyah Andini (2015) , dan Hadi 

Susilo Dwi Cahyono dan Aggraeni 

(2015). 

 

Pengaruh IPR terhadap CAR 

Pengaruh IPR terhadap CAR sesuai 

teori adalah bersifat positif atau 

negatif. Hasil penelitian regresi 

menunjukkan bahwa IPR memiliki 

koefisien regresi positif sebesar 

0,169 persen, yang berarti IPR 

memiliki pengaruh positif terhadap 

CAR. Hasil penelitian ini sesuai 
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dengan teori, karena apabila IPR 

meningkat berarti telah terjadi 

peningkatan investasi surat-surat 

beharga dengan prensentase lebih 

besar daripada presentase 

peningkatan dana pihak ketiga, 

sehingga pendapatan meningkat, 

modal meningkat, dan CAR 

meningkat. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Hadi Susilo Dwi 

Cahyo dan Anggraeni (2015) dan 

Intan Kusuma Pertiwi (2017), namun 

penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Endia 

oktafia ( 2018), dan Fathiyah Andini 

(2015)  

Pengaruh APB terhadap CAR 

Pnegaruh APB terhadap CAR 

berdasrkan teori adalah negatif. Hasil 

analisi regresi menunjukkan bahwa 

APB memiliki koefisien regresi 

negatif sebesar -1,595 persen yang 

artinya APB memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori, 

apabila APB menurun berarti telah 

terjadi penurunan aset produktif 

bermasalah dengan presentase lebih 

besar daripada penurunan aset 

produktif, sehingga mengakibatkan 

penurunan biaya yang harus 

dicadangkan oleh bank lebih besar 

daripada penurunan pendapatan yang 

diperoleh bank, hal ini membuat laba 

bank meningkat, modal meningkat, 

dan CAR meningkat. CAR bank 

sampel mengalami kenaikan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan Anggraeni (2015) dan 

Endia Oktafia (2018), namun tidak 

sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Intan Kusuma Pertiwi 

(2017), dan Fathiyah Andini (2015). 

 

Pengaruh NPL terhadap CAR 

Pengaruh NPL terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah negatif. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa NPL memiliki koefisien 

positif sebesar 1,724 yang artinya 

NPL memiliki pengaruh positif 

terhadap CAR sehingga penelitian 

tidak sesuai dengan teori, karena 

apabila NPL meningkat berarti 

terjadi kenaikan kredit bermasalah 

lebih besar daripada kenaikan total 

kredit, hal ini mengakibatkan biaya 

pencadangan mengalami kenaikan 

lebih besar daripada kenaikan 

pendapatan sehingga menyebabkan 

laba menurun, modal menurun, dan 

CAR menurun. CAR pada sampel 

bank mengalami kenaikan yang 

ditunjukkan dengan rata-rata tren 

positiif sebesar 0,05 persen.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Fathiyah Andini (2015), 

namun tidak sesuai dengan penelitian 

Endia Oktafia (2018), Intan Kusuma 

Pertiwi (2017), dan Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan Aggraeni (2015),  

Pengaruh IRR terhadap CAR 

Pengaruh IRR terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah positif atau 

negatif. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa IRR memiliki 

koefisiensi regresi negatif sebesar -

0,107 yang artinya IRR memiliki 

pengaruh negatif terhadap CAR, 
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sehingga hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori, karena apabila IRR 

menurun berarti terjadi peningkatan 

persentase IRSA lebih kecil daripada 

peningkatan persentase IRSL, karena 

pada saat itu suku bunga mengalami 

penurunan maka terjadi penurunan 

pendapatan bunga lebih kecil 

dibandingkan dengan penurunan 

biaya bunga, sehingga laba bank 

meningkat, modal meningkat dan 

CAR meningkat. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang ditujukkan 

dengan rata-rata trend positif sebesar 

0,05 persen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hadi Susilo Dwi 

Cahyono (2015) dan Intan Kusuma 

Pertiwi (2017), namun tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Endia Oktafia (2018) dan 

Fathiyah Andini (2015) 

 

Pengaruh PDN terhadap CAR 
Pengaruh PDN terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah positif atau 

negatif. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa PDN memiliki 

koefisien regresi negatif sebesar -

0,080 persen, yang berarti hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori, 

apaila PDN menurun berarti telah 

terjadi peningkatan aset valas dengan 

persentase lebih kecil dibandingkan 

dengan persentase peningkatan 

pasiva valas, karena pada saat itu 

nilai tukar mengalami kenaikan, 

maka terjadi peningkatan pendapatan 

valas lebih kecil dibandingkan 

dengan biaya valas, sehingga laba 

bank menurun. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang ditujukkan 

dengan rata-rata tren positif sebesar 

0,05 persen. 

Hasil penelitian ini didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumya oleh Endia Oktafia 

(2018), namun tidak didukung oleh 

Hadi Susilo Dwi Cahyono dan 

Anggraeni (2015), Intan Kusuma 

Pertiwi (2017).  

 

Pengaruh ROA terhadap CAR 
Pengaruh ROA terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah positif. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa ROA memiliki koefisien 

positif sebesar 2,407 persen yang 

artinya penelitian ini sesuai dengan 

teori, karena apabila ROA meningkat 

berarti telah terjadi peningkatan laba 

sebelum pajak dengan persentase 

lebih besar dibandingkan 

peningkatan total aset, sehingga laba 

meningkat, modal meningkat dan 

CAR meningkat. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang ditujukkan 

dengan rata-rata tren positif sebesar 

0,05 persen. 

Hasil penelitian ini didukung dengan 

hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumya oleh Fathiyah Andini dan 

Irni Yunita (2015), Endia Oktafia 

(2018), Hadi Susilo Dwi Cahyono 

dan Anggraeni (2015), namun Intan 

Kusuma Pertiwi (2017) tidak 

menggunakan variabel tersebut. 

 

Pengaruh ROE terhadap CAR 
Pengaruh ROE terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah positif. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa ROE memiliki koefisien 

regresi negatif sebesar -0,210 yang 

artinya ROE memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR, sehingga hasil 

penelitian tidak sesuai dengan teori, 

apabila ROE menurun berarti terjadi 

peningkatan laba setelah pajak 

dengan persentase lebih kecil 
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dibanding dengan persentase 

peningkatan modal inti, sehingga 

mengakibatkan modal menurun dan 

CAR menurun. CAR bank sampel 

mengalami kenaikan yang ditujukkan 

dengan rata-rata tren positif sebesar 

0,05 persen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumya oleh Fathiyah Andini dan 

Irni Yunita (2015) dan Hadi Susili 

Dwi Cahyono dan Anggraeni (2015), 

namun tidak sesuai dengan penelitian 

Endia Oktafia (2018), Intan Kusuma 

Pertiwi (2017) karena tidak 

menggunakan varibel tersebut 

sebagai penelitian. 

 

Pengaruh BOPO terhadap CAR 
Pengaruh BOPO terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah negatif. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa BOPO memiliki pengaruh 

negatif sebesar -0,021 yang artinya 

BOPO memiliki pengaruh negatif 

terhadap CAR, sehingga hasil 

penelitian sesuai dengan teori, karena 

apabila BOPO mengalami penurunan 

berarti terjadi peningkatan beban 

operasional dengan persentase lebih 

kecil dibandingkan persentase 

peningkatan pendapatan opersional, 

sehingga mengakibatkan laba bank 

meningkat, modal bank meningkat 

dan CAR meningkat. CAR bank 

sampel mengalami kenaikan yang 

ditujukkan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumya 

oleh Intan Kusuma Pertiwi (2017) , 

namun tidak sesuai dengan penelitian 

Endia Oktafia (2018), Hadi Susilo  

Dwi Cahyono Dan Anggraeni (2015) 

, dan Fathiyah Andini (2015).  

Pengaruh FBIR terhadap CAR 

Pengaruh FBIR terhadap CAR 

berdasarkan teori adalah positif. 

Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa FBIR memiliki koefisien 

regresi negatif sebesar -0,120 yang 

artinya FBIR memiliki pengaruh 

negatif terhadap CAR, sehingga hasil 

penelitian  tidak sesuai dengan teori, 

apabila FBIR menurun berarti terjadi 

peningkatan pendapatan operasional 

selain laba bunga dengan persentase 

lebih kecil daripada peningkatan 

pendapatan operasional, sehingga 

laba bank menurun, modal menurun 

dan CAR menurun. CAR bank 

sampel mengalami kenaikan yang 

ditujukkan dengan rata-rata tren 

positif sebesar 0,05 persen. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Intan Kusuma Pertiwi (2017) , 

Endia Oktafia (2018), Hadi Susilo  

Dwi Cahyono Dan Anggraeni (2015) 

, dan Fathiyah Andini (2015).  

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, 

SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

Kesimpulan 

hasil analisis data dan pengujian 

yang telah dilakukan sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Variabel LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, 

BOPO, FBIR secara simultan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Koefisien 

determinasi atau R square adalah 

sebsar 0,778 yang mengidentifikasi 

bahwa perubahan yang terjadi pada 

variabel tergantung sebsar 78 persen 
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dipengaruhi oleh variabel bebas 

secara simultan, sedangkan sisanya 

22 persen dipengaruh oleh variabel 

lain diluar variabel penelitian. 

Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan bahwa LDR, IPR, APB, 

NPL, IRR, PDN, ROA, ROE, 

BOPO, FBIR secara simultan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa. 

Variabel LDR mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan dan 

memberi kontribusi sebesar 19,80 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Disimpulkan bahwa 

hipotesis ke dua pada penelitian yang 

menyatakan bahwa LDR mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa diterima. 

Variabel IPR mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan dan 

memberi kontribusi sebesar 16,24 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Disimpulkan bahwa 

hipotesis ke tiga pada penelitian yang 

menyatakan bahwa IPR mempunyai 

pengaruh positif atau negaatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

diterima. 

Variabel APB mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan dan 

memberi kontribusi sebesar 29,73 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Disimpulkan bahwa 

hipotesis ke empat pada penelitian 

yang menyatakan bahwa APB 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

diterima. 

Variabel NPL mempunyai 

pengaruh positif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribus 

sebesar 28,73 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2014 

sampai triwulan II 2019. 

Disimpulkan bahwa hipotesis ke lima 

pada penelitian yang menyatakan 

bahwa NPL mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa ditolak. 

Variabel IRR mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribusi 

sebesar 4,75 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2014 

sampai triwulan II 2019. 

Disimpulkan bahwa hipotesis ke 

enam pada penelitian yang 

menyatakan bahwa LDR mempunyai 

pengaruh positif atau negatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

Variabel PDN mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribusi 

sebesar 1,06 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2014 

sampai triwulan II 2019. 

Disimpulkan bahwa hipotesis ke 

tujuh pada penelitian yang 

menyatakan bahwa PDN mempunyai 

pengaruh positif atay negatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

Variabel ROA mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan dan 
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memberi kontribusi sebesar 13,03 

persen terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Disimpulkan bahwa 

hipotesis ke delapan pada penelitian 

yang menyatakan bahwa ROA 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

diterima. 

Variabel ROE mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribusi 

sebesar 6,60 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2014 

sampai triwulan II 2019. 

Disimpulkan bahwa hipotesis ke 

sembilan pada penelitian yang 

menyatakan bahwa ROE mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Devisa ditolak. 

Variabel BOPO mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribusi 

sebesar 0,78 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

periode triwulan I 2014 sampai 

triwulan II 2019. Disimpulkan bahwa 

hipotesis ke sepuluh pada penelitian 

yang menyatakan bahwa BOPO 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

Variabel FBIR mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak 

signifikan dan memberi kontribusi 

sebesar 12,32 persen terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa periode triwulan I 2014 

sampai triwulan II 2019. 

Disimpulkan bahwa hipotesis ke 

sebelas pada penelitian yang 

menyatakan bahwa FBIR 

mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa 

ditolak. 

 

Implikasi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang berguna untuk membuat 

kebijakan ataupun membuat strategi 

yang lebih baik dan terencana dalam 

aspek permodalan bank guna 

menghadapi risiko yang mungkin 

terjadi dikemudian hari. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Perbedaan hasil perhitungan rasio 

dengan rasio publikasi bank, dan 

Data kinerja keuangan pada Bank 

Umum Swasta Nasional Devisa  di 

laporan OJK tidak lengkap.  

 

Saran: 

Bagi pihak bank yang menjadi 

sampel penelitian 

Untuk variabel terikat CAR 

khususnya bagi bank sampel 

penelitian yaitu Bank Bukopin yang 

memiliki rata-rata terendah sebesar 

14,21 persen dibanding bank sampel 

lainnya agar ditingkatkan lagi total 

modalnya dengan persentase lebih 

besar dari pada persentase 

peningkatan ATMR. 

Untuk variabel bebas APB 

khususnya bagi bank sampel 

penelitian yaitu Bank Bukopin yang 

memiliki rata-rata tertinggi sebesar 

3,87 persen agar meningkatkan 

persentse aset produktif  lebih besar 

daripada persentase aset produktif 

bermasalah dengan tetap 

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Untuk variabel bebas 

LDR khususnya bagi bank sampel 
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penelitian yaitu Bank Bukopin yang 

memiliki rata-rata terendah sebesar 

83,52 persen agar meningkatkan 

presentase kreditnya daripada dana 

pihak ketiga, untuk bank yang 

memiliki rata-rata IPR terendah yaitu 

bank Bukopin sebesar 17,77 persen 

agar meningkatkan investasi surat-

surat berharga daripada dana pihak 

ketiga, untuk bank yang memiliki 

rata-rata ROA terendah yaitu bank 

Bukopin sebesar 1,09 persen agar 

meningkatkan presentase laba 

sebelum pajak daripada aset. 

Bagi peneliti selanjutnya: 

Menambah sampel bank 

penelitian untuk mendapatkan hasil 

yang akurat dan lebih konsisten 

dalam mengelola atau mencari data. 

Peneliti menambah 

variabel penelitian yang belum 

digunakan dalam penelitian ini, 

seperti LAR, NIM, CR, QR, PPAP, 

GPM. 
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