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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Profitabilitas 

dan Good Corporate Governance (GCG) serta Permodalan (CAR)  mempunyai 

hasil yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut : 

1. Irdawati, Ansir dan Sinarwati (2018) 

 Topik yang dibahas mengenai Permodalan dan Kinerja Perbankan 

dengan judul “Pengaruh Faktor Fundamental Mikro Terhadap Capital Adequacy 

Ratio (The Effect of Micro Fundamental Factors on Capital Adequacy Ratio)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Operational 

Efficiency (BOPO), Non-Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum di Indonesia.. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sampel diperoleh dengan teknik purposive sampling dengan data 

yang berjumlah 43 perusahaan perbankan selama periode 2011-2015. Metode 

penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan regresi 

linear berganda. 

 Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan NIM 

berpengaruh   positif   signifikan  terhadap  CAR,  dan  ROE  berpengaruh  negatif 

signifikan terhadap  CAR,  sedangkan  BOPO,  NPL dan LDR  tidak  berpengaruh
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signifikan terhadap CAR. 

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

a) Variabel yang digunakan adalah BOPO, ROA dan ROE terhadap CAR. 

b) Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

c) Metode teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  

a) Populasi penelitian terdahulu adalah perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional. 

b) Sampel penelitian terdahulu adalah 43 perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sekarang adalah 9 Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional . 

c) Periode pada penelitian terdahulu adalah tahun 2011-2015, sedangkan 

penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

d) Variabel penelitian terdahulu terdapat variabel NIM, NPL dan LDR, 

sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut tetapi 

ditambahkan variabel GCG terhadap CAR. 

2. Arde Prayoga (2015)  

  Topik yang dibahas mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi dan 

Profitabilitas Terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public Konvensional”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

rasio LDR, IPR, APB, LAR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA,ROE DAN 
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NIM secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum swasta nasional devisa 

yang go-public pada periode I Triwulanan dari 2010 sampai Kuartal IV tahun 

2014. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 

data yang berjumlah 5 bank umum swasta nasional devisa yang go-public. Metode 

pengumpulan data  yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan 

dokumentasi dan  regresi linear berganda. 

  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, LDR, 

IPR, LAR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, ROE dan NIM berpengaruh 

signifikan terhadap CAR, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa hanya 

LDR, IPR dan NIM memiliki pengaruh positif, BOPO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap CAR dan NPL, IRR, LAR, PDN, FBIR, ROA dan ROE 

berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR. 

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

a) Variabel yang digunakan adalah BOPO, ROA dan ROE terhadap CAR. 

b) Populasi penelitian adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

Konvensional. 

c) Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

d) Metode teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  

a)  Sampel penelitian  terdahulu  adalah 5 Bank  Umum  Swasta  Nasional  

Devisa yang  Go-Public,  sedangkan   penelitian   sekarang   adalah   9   

Bank   Umum Swasta Nasional Devisa Go Public . 
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b) Periode pada penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2014, sedangkan 

penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

c) Variabel penelitian terdahulu terdapat variabel LDR, IPR, APB, LAR, NPL, 

IRR, PDN, FBIR dan NIM, sedangkan penelitian sekarang ditambahkan 

variabel GCG terhadap CAR. 

3. Hamdan Dwi Jayanto (2019) 

  Topik yang dibahas mengenai Permodalan dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap 

Permodalan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan melihat seberapa 

besar pengaruh koefisien regresi dan variabel ROA, LDR, GCG terhadap CAR. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah sebanyak 13 bank. 

Sampel diperoleh dengan menggunakan metode sampling non-probabilitas untuk 

memperoleh 3 bank umum syariah. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda dengan 

menggunakan SPSS sebagai pengolahan data.  

  Hasil kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA 

tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Sedangkan variabel LDR dan GCG 

berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. 

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  

a) Variabel yang digunakan adalah ROA dan GCG terhadap CAR. 

b) Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  
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a) Populasi penelitian terdahulu adalah Bank Umum Syariah, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public Konvensional. 

b) Sampel penelitian terdahulu adalah 3 Bank Syariah, sedangkan penelitian 

sekarang adalah 9 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

Konvensional . 

c) Metode teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu adalah metode 

sampling non-probabilitas, sedangkan penelittian sekarang menggunakan 

purposive sampling. 

d) Periode pada penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2017, sedangkan 

penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

e) Variabel penelitian terdahulu terdapat variabel LDR, , sedangkan penelitian 

sekarang tidak menggunakan variabel tersebut tetapi ditambahkan variabel 

ROE terhadap CAR.   

4. Ika Permatasari dan Retno Novitasari (2014) 

 Topik yang dibahas mengenai Permodalan dan Kinerja Perbankan 

dengan judul “Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap 

Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai 

Variabel Intervening”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya 

pengaruh implementasi GCG terhadap manajemen risiko, permodalan bank, serta 

kinerja perbankan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

industri perbankan yang beroperasi di Indonesia. Sampel diperoleh dengan 

menggunakan metode penelitian berupa unbalanced panel data yang berjumlah 



16 
 

 

 

119 bank selama periode 2006-2012. Metode yang digunakan dalam menganalisis 

data adalah menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear berganda.  

 Kesimpulan  penelitian ini menunjukkan Nilai komposit GCG 

berpengaruh positif terhadap NPL, artinya semakin baik nilai komposit GCG, 

maka akan semakin baik pula nilai NPL. Nilai komposit GCG tidak berpengaruh 

terhadap CAR. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan dana kurang optimal, 

sehingga menyebabkan ketersediaan modal sangat tinggi. Nilai komposit GCG 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan disebabkan tindakan manajemen 

terkait dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. Penerapan prinsip kehati-

hatian oleh pihak manajemen dalam penyaluran kredit membuat jumlah kredit 

yang disalurkan menurun.  

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

a) Variabel yang digunakan adalah GCG terhadap CAR. 

b) Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  

a) Populasi penelitian terdahulu adalah industri perbankan yang beroperasi di 

Indonesia,  sedangkan   penelitian   sekarang   menggunakan   Bank   Umum  

Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional. 

b) Sampel   penelitian   terdahulu   adalah  119  Bank  di  Indonesia,  

sedangkan penelitian sekarang adalah 9 Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public Konvensional. 
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c) Metode teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu adalah metode 

unbalanced panel data, sedangkan penelittian sekarang menggunakan 

purposive sampling. 

d) Periode pada penelitian terdahulu adalah tahun 2006-2012, sedangkan 

penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

e) Variabel penelitian sekarang ditambahkan variabel BOPO, ROA dan ROE 

terhadap CAR.   

5. Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraeni (2015)  

  Topik yang dibahas mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas Pasar, Efisiensi dan 

Profitabilitas Terhadap CAR pada Bank Devisa yang Go Public”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen LDR, IPR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan ROE baik secara simultan 

maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR dan variabel mana yang 

paling dominan berpengaruh pada CAR. Populasi dalam penelitian ini adalah 

bank-bank swasta nasional yang go-public pada periode I Triwulanan dari 2010 

sampai Kuartal II tahun 2014. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode 

purposive sampling dengan hasil kriteria yang ditentukan yaitu pada PT. Bank 

Internasional Indonesia, Tbk, PT. Bank Permata, Tbk, dan PT. Pan Indonesia 

Bank, Tbk. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah  

menggunakan SPSS 11.5 dan uji F untuk melihat pengaruh secara simultan serta 

t-test untuk melihat pengaruh secara parsial.  
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  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, LDR, 

IPR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA, dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa hanya 

IPR dan PDN berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, dan APB 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR, sedangkan LDR, NPL. IRR, 

BOPO, FBIR, ROA dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.  

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

a) Variabel yang digunakan adalah BOPO, ROA dan ROE terhadap CAR. 

b) Populasi penelitian adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

Konvensional. 

c) Metode teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

 Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :  

a) Sampel penelitian terdahulu adalah 3 Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

yang Go-Public, sedangkan penelitian sekarang adalah 9 Bank Umum 

Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional .  

b) Metode analisa data penelitian terdahulu adalah SPSS 11.5 dan uji F serta 

uji t,   sedangkan   penelitian   sekarang   menggunakan   analisis   regresi   

linear berganda. 

c) Periode   pada   penelitian   terdahulu   adalah   tahun   2010 - 2014,   

sedangkan penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

d) Variabel penelitian terdahulu terdapat variabel LDR, IPR, APB, NPL, IRR, 

PDN dan FBIR, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut tetapi ditambahkan variabel GCG terhadap CAR. 
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6. Umi Latifah (2019)  

  Topik yang dibahas mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan 

judul “Pengaruh Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap  

Capital Adequacy Ratio (CAR) Di Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2018”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel ROA, dan 

ROE baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia. Sampel diperoleh 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu Bank Syariah Mandiri. 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah  metode analisis regresi 

linier berganda.  

  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ROA, 

dan ROE berpengaruh signifikan terhadap CAR. Sedangkan secara parsial 

menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, dan 

ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR.  

 Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah  

Variabel yang digunakan adalah ROA dan ROE terhadap CAR. 

a) Metode teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. 

b) Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah: 

a) Populasi penelitian terdahulu adalah Bank Syariah di Indonesia, sedangkan 

penelitian sekarang adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public 

Konvensional. 
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b) Sampel penelitian terdahulu adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan 

penelitian sekarang adalah 9 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public Konvensional .  

c) Periode pada penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2018, sedangkan 

penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018. 

 Telah di identifikasi di atas mengenai beberapa penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang, ternyata dari penelitian terdahulu memiliki persamaan 

serta perbedaan dengan penelitian sekarang, seperti pada populasi, sampel yang di 

digunakan, periode penelitian dan lain sebagainya, sehingga dari persamaan 

tersebut seperti variabel yang digunakan, metode teknik pengambilan sampel dan 

metode analisa data dan lain sebagainya, dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun penelitian ini serta dari beberapa perbedaan tersebut dapat dijadikan 

acuan pula dalam melihat apakah adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian 

yang peneliti lakukan sekarang. Lebih mudahnya dalam membaca identifikasi 

penelitian terdahulu  dapat dilihat melalui Tabel 2.1 mengenai ringkasan beberapa 

penelitian terdahulu tentang persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

peneliti lakukan sekarang, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 

Sumber : diolah 

2.2 Landasan Teori 

 Sub-bab ini akan membahas teori-teori yang menjadi dasar dan 

pendukung penelitian. Secara sistematis akan menjelaskan tentang jenis bank, 

permodalan  bank,  efisiensi,   profitabilitas,   dan   Good  Corporate  Governance 

 (GCG) yang dapat diformulasikan hipotesis melalui kerangka pemikiran.  

PENELITI 

Irdawati, 

Ansir dan 

Sinarwati 

(2018) 

Arde 

 Prayoga 

(2015) 

Hamdan  

Dwi Jayanto 

(2019) 

Ika 

Permatasari 

dan Retno 

Novitasari 

(2014) 

Hadi Susilo 

Dwi 

Cahyono 

 dan 

Anggraeni 

(2015) 

Umi Latifah 

(2019) 

Raden 

Muhammad 

Azza 

Rahmatullah 

(2019) 

Variabel Terikat 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR) 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

Permodalan 

dan Kinerja 

Perbankan 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR) 

Variabel Bebas 

ROA,ROE, 

NIM, 

BOPO,NPL 

dan LDR 

LDR, IPR, 

APB, LAR, 

NPL, IRR, 

PDN, 

BOPO, 

FBIR, 

ROA, ROE 

dan 

NIM 

Profitabilitas 

(ROA), 

Likuiditas 

(LDR), Dan 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Good 

Corporate 

Governance 

dan  

Manajemen 

Risiko  

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

LDR, IPR, 

APB, NPL, 

IRR, PDN, 

BOPO, 

FBIR, ROA, 

dan ROE 

ROA dan ROE 

Efisiensi 

(BOPO), 

Profitabilitas 

(ROA dan 

ROE) dan 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Periode Penelitian 2011-2015 2010-2014 2013–2017 2006-2012 2010-2014 2010-2018 2014-2018 

Populasi 

Penelitian 

Bank umum  

di Indonesia 

Bank-bank 

swasta 

nasional  

yang go-

public 

Bank umum 

syariah 

Perbankan 

yang 

beroperasi di 

Indonesia 

Bank-bank 

swasta 

nasional  

yang go-

public 

Bank Syariah 

di Indonesia 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional 

Devisa Go 

Public 

Konvensional 

Indonesia. 

Teknik Sampling 

Metode 

Purposive 

sampling 

Metode 

Purposive 

Sampling 

Metode 

Sampling  

Non-

Probabilitas 

Metode 

Unbalanced 

Panel 

Metode 

Purposive 

Sampling 

Metode 

Purposive 

Sampling 

Metode 

Purposive 

Sampling 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Dokumentasi 
Dokumentas

i 
Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 

Teknik Analisis 

Regresi  

Linear 

Berganda 

Uji 

Simultan, 

dan Uji 

 Parsial 

Analisis 

Deskriptif 

 Dan Regresi 

Linear 

Berganda 

Analisis 

Deskriptif  

Dan Regresi 

Linear 

Berganda 

Uji 

Simultan, 

dan Uji  

Parsial 

Uji Simultan 

dan Uji Parsial 

Metode 

Regresi  

Linear 

Berganda,  

Uji Simultan 

dan Uji  

Parsial 
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2.2.1 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public Konvensional 

 Bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

a) Bank Umum 

 Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah 

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu 

pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum 

sering disebut bank komersil (commercial bank). 

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini 

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

 Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 

memiliki  bank  tersebut. Kepemilikan  ini  dapat  dilihat  dari  akte  pendirian dan 

 penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari 

penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari 

segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Bank milik pemerintah 

 Di   mana   baik   akte   pendirian   maupun   modalnya   dimiliki  oleh 
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pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 

Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). 

b) Bank milik swasta nasional 

 Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

swastanasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik 

swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi 

Putra, Bank Danamon dan lain-lain. 

c) Bank milik koperasi 

 Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang 

berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi yaitu, Bank Umum 

Koperasi Indonesia. 

d) Bank milik asing 

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki 

oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing antara lain: Bank of America, 

Bank of Tokyo, City Bank, Standard Chartered Bank dan lain-lain. 

e) Bank milik campuran 

 Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga  negara  Indonesia. Contoh  bank  milik  campuran  antara  lain:  Sumitomo 
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Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia dan lain-

lain. 

3. Dilihat dari Segi Status 

 Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka 

bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga 

pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau 

status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik 

dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Bank 

konvensional, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian 

dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Bank devisa 

 Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke 

luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, 

pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (LC) dan transaksi lainnya. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b) Bank non devisa 

 Bank non  devisa merupakan  bank  yang  belum  mempunyai izin 

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa 

merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan 

masih dalam batas-batas negara. 
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4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

 Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga 

baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, sebagai berikut: 

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

 Dalam mencari laba dan menentukan harga kepada para nasabahnya, 

bank yang menggunakan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

Menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga 

ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi 

dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread, hal ini 

terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999. 

 Jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem 

pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. (Kasmir, 2016;32-38). Pada 

penelitian ini hanya menggunakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public Konvensional sebagai bank yang dipilih. 

2.2.2 Permodalan Bank 

 Modal didalam perbankan memiliki peran yang sangat penting karena 

memiliki fungsi sebagai penahan apabila terjadi risiko kredit. Permodalan ialah 

kemampuan bank dalam mencari sumber dana dan sebagai ukuran kekayaan suatu 

bank. Modal terdiri dari dua macam yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal 

inti merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas. Sedangkan modal 



26 
 

 

 

pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan revaluasi aset serta cadangan 

penyisihan penghapusan aset produktif (Kasmir, 2016:229). 

  Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan 

tambahan modal yang terbentuk dari laba setelah pajak. Modal disetor merupakan 

modal yang telah disetorkan secara efektif oleh pemilik bank, sesuai dengan nilai 

nominal saham yang diterbitkan serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Modal sumbangan yaitu modal yang memperoleh sumbangan saham juga 

termasuk modal yang di dapat dari donasi pihak luar bank, sedangkan cadangan 

tambahan modal berupa agio saham yaitu kelebihan harga saham atau selisih 

antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang 

bersangkutan; cadangan umum terbentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau 

dari laba bersih setelah pajak dan perlu mendapatkan persetujuan melalui rapat 

umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan dari bank masing-masing; 

cadangan tujuan merupakan penyisihan laba yang telah dikurangi oleh pajak 

dengan tujuan tertentu dan perlu persetujuan rapat umum pemegang saham; laba 

tahun-tahun lalu ialah seluruh laba bersih tahun lalu setelah perhitungan pajak 

yang belum ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham; dan laba tahun 

berjalan adalah seluruh laba bersih tahun lalu setelah perhitungan pajak yang telah 

ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. 

  Modal perlengkap dapat berupa modal pinjaman dan cadangan 

revaluasi aset tetap serta cadangan penyisihan penghapusan aset produktif. Modal 

pinjaman merupakan utang yang didukung oleh warkat-warkat atau instrumen 

dengan sifat yang sama seperti modal. Modal cadangan revaluasi aset tetap adalah 
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suatu cadangan yang dibentuk oleh selisih penilaian kembali terhadap suatu aset 

tetap yang dimiliki oleh bank dan telah mendapaat persetujuan dari Direktorat 

Jendral Pajak. Cadangan penyisihan penghapusan aset produktif merupakan suatu 

cadangan yang terbentuk dengan membebankan laba rugi tahunan berjalan dengan 

tujuan untuk menampung kerugian yang dialami dan mungkin timbul oleh akibat 

tidak diterima seluruh atau sebagian dari aset produktif. 

 Rasio yang dapat digunakan dalam mengukur permodalan bank yaitu 

(Kasmir 2016:46-50) : 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

  Bank akan dianggap memiliki kecukupan modal yang baik apabila 

bank dapat mencapai rasio CAR minimum 8% berdasarkan penetapan Bank 

Indonesia. CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan 

modal bank dan pemenuhan ketentuan KPMM, hal ini berdasarkan peraturan 

otoritas jasa keuangan nomor 34 /POJK.03/2016 adalah rasio yang menunjukkan 

seberapa jauh aset yang dimiliki suatu bank mengandung risiko (ATMR) yang 

dibiayai dari dana modal sendiri bank, meskipun juga mendapatkan dana dari 

sumber-sumber di luar bank. CAR dapat dikatakan sebagai rasio yang mengukur 

kinerja bank dengan mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank 

dalam menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko yang cukup 

tinggi. CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :  

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

Dimana : 

ATMR   = Aset tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Assets) 
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Modal Bank = Modal inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap (Tier 2), dimana 

besarnya modal pelengkap yang diperhitungkan maksimal 

100% dari besarnya modal inti. 

 CAR dapat dibedakan berdasarkan kriteria peringkat yang dimiliki. 

Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 4/POJK.03/2016 penetapan kriteria 

peringkat CAR dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut  

Tabel 2.2 

KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KESEHATAN BANK PADA POSISI 

RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) 

 

 

 

 

   Sumber : POJK nomor4/POJK.03/2016 

 

2. Primary Ratio (PR) 

 Primary Ratio (PR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

permodalan yang dimiliki apakah sudah memadai. PR merupakan rasio 

perbandingan antara total asset dan modal. Rasio ini bermanfaat untuk 

memberikan indikasi terhadap permodalan yang telah memadai PR dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut :  

...................................................................................(2) 

Dimana : 

Modal Bank  = Modal dasar, cadangan umum dan cadangan tujuan. 

Total Aktiva = Penjumlahan aktiva lancar dan aktiva tetap serta aktiva tak 

berwujud. 

PERINGKAT  KETERANGAN KRITERIA 

1 Sangat Sehat CAR > 12% 

2 Sehat 9% ≤ CAR < 12% 

3 Cukup Sehat 8% ≤ CAR < 9% 

4 Kurang Sehat 6% < CAR < 8% 

5 Tidak Sehat CAR ≤ 6% 
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3. Fixed Asset Capital Ratio (FACR) 

 Fixed Asset Capital Ratio (FACR) merupakan rasio yang digunakan  

untuk mengukur sejauh mana modal bank yang dapat di alokasikan pada aktiva 

tepatnya. FACR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

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

Keterangan : 

Aktiva Tetap  = Kekayaan dalam bentuk siap pakai atau telah dibangun 

terlebih dahulu sebelumnya yang dimiliki oleh suatu bank. 

Modal Bank  = Modal dasar, cadangan umum dan cadangan tujuan. 

 Dalam penelitian ini hanya menggunakan CAR sebagai indikator rasio 

permodalan. 

2.2.3 Efisiensi 

 Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha kerja) dalam menjalankan 

sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti 

rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan (Kasmir, 2016;175). 

Menganalisa    efisiensi    suatu   bank,   dapat   menggunakan   rasio  yang  umum 

digunakan, yaitu: (Kasmir, 2016:175-186) 

1. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah kemampuan 

bank dalam menggunakan sumberdaya sebaik dan seefisien mungkin. 

Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen 

bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang 
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ada di perusahaan. Rumus yang digunakan dalam menghitung BOPO ialah 

sebagai berikut:  

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

Keterangan : 

Belanja Operasional = Biaya bunga yang diberikan kepada nasabah. 

Pendapatan Operasional = Bunga yang didapatkan dari nasabah. 

2. Cost of Efficiency 1 (CE1) 

 Rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan bank memanfaatkan 

aktiva yang dikuasai oleh suatu bank, guna memperoleh total pendapatan.  

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

Keterangan : 

Operating Income  = Bunga yang didapatkan dari nasabah. 

Non Operating Income  = Bunga yang didapatkan diluar kegiatan usaha 

bank. 

Total Assets  = Penjumlahan aktiva lancar dan aktiva tetap serta 

aktiva tak berwujud. 

3. Cost of Efficiency 2 (CE2) 

Rasio yang dipakai untuk mengukur rata-rata biaya operasional dan 

non operasional yang digunakan bank, guna memperoleh pendapatan. 

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

Keterangan : 

Biaya Operasi  = Biaya bunga yang diberikan kepada nasabah. 
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Biaya Non Operasi  = Biaya yang dikeluarkan diluar kegiatan usaha bank. 

Pendapatan Operasi  = Bunga yang didapatkan dari nasabah. 

Penelitian ini nantinya menggunakan BOPO sebagai indikator rasio efisiensi. 

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2016;196). Dalam menganalisis 

profitabilitas dari suatu bank, dapat memakai rasio yang umum digunakan (kasmir, 

2016:198-208) yaitu: 

1. Return on Asset (ROA) 

 ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan karena 

semakin tinggi ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat laba yang 

dicapai oleh bank tersebut dan posisi bank tersebut akan semakin kuat jika 

dilihat dari sisi penggunaan aset. ROA dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

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

Keterangan : 

Laba Sebelum Pajak  =  Laba tahun berjalan sebelum pajak 

Perhitungan Laba Sebelum Pajak = Disetahunkan. Contoh : Untuk bulan 

Februari (akumulasi laba per posisi 

bulan Februari dibagi 2) dikali 12. 
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Total Aset  = Contoh : Untuk bulan Maret  

penjumlahan    total    asset   dari   bulan 

   Januari sampai dengan bulan Maret.) 

2. Return On Equity (ROE) 

 ROE merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk 

mendapatkan asset income. ROE dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

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

Keterangan : 

Perhitungan laba setelah pajak  =  Disetahunkan. Contoh: Untuk bulan Maret 

(akumulasi laba per posisi Maret dibagi 3) 

dikali 12.  

Rata-rata Modal Inti  = Contoh: Untuk bulan Maret (penjumlahan 

modal inti Januari sampai dengan Maret) 

dibagi 3. 

Perhitungan Modal Inti  = Berpedoman     pada     ketentuan  Bank 

   Indonesia tentang KPMM yang berlaku. 

3. Net Interest Margin (NIM) 

 NIM adalah rasio yang  digunakan  untuk  menunjukan  kemampuan  

earning assets dalam menghasilkan sebuah pendapatan bunga bersih. Rasio 

ini diukur menggunakan rumus : 
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........................................................(9) 

Keterangan : 

Pendapatan Bunga Bersih  = Pendapatan bunga setelah dikurangi beban 

pokok. 

Rata-Rata Aset Produktif  = Aset yang mampu menghasilkan pendapatan 

bunga 

4. Net Profit Margin (NPM) 

 NPM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

laba sebelum pajak yang diperoleh dari pendapatan operasional yang 

diperoleh Bank. Rasio ini dapat diukur menggunakan rumus: 

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

Keterangan : 

Laba Bersih Sebelum Pajak  = Perolehan operasional yang dikurangi ataupun 

ditambah dengan selisih pendapatan serta 

biaya-biaya lainnya selama kegiatan proses 

perbankan. 

Pendapatan Operasional  = Bunga yang didapatkan dari nasabah. 

 Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio ROA dan 

ROE sebagai indikator rasio profitabilitas. 

2.2.5 Good Corporate Governance (GCG) 

  Good Corporate Governance  adalah  suatu  struktur  dan  mekanisme 

yang baik dalam pelaksanaan tata kelola bank terdapat dinamika yang perlu 
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direspon secara proporsional dalam rangka mengoptimalkan tata kelola bank 

menurut POJK No 55/POJK.03/2016. Tercapainya keseimbangan antara kekuatan 

dan kewenangan bank didapat dari bagaimana bank dapat mengarahkan dan 

mengendalikan bank tersebut. GCG juga dapat diartikan sebagai sistem yang 

mengatur dan mengendalikan suatu bank dalam menciptakan nilai tambah bagi 

keuntungan stakeholder. GCG ialaha salah satu upaya Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk menodorng industry jasa keuangan agar teratur, transaparant, dan 

mampu melindungi konsumen Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

menciptakan prinsip-prinsip untuk menunjang usaha dalam menerapkan GCG 

yang disusun dalam pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 

tahun 2006. Terdapat  lima  aspek  yang  dapat  menjadi  Pedoman  Umum GCG 

(KNKG, 2006): 

1. Transparancy (transparansi) 

 Bank menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dari bank untuk menjaga 

obyektifitas dalam menjalankan suatu bisnis. Bank harus terbuka dalam 

menyampaikan informasi dengan relevan serta material dan menyampaikan 

informasi mengenai proses pengambilan keputusan. 

2. Accountability (akuntabilitas) 

 Kinerja secara transparan dan wajar harus dapat 

dipertanggungjawabkan oleh bank. Pengelolaan bank dapat dikatakan efektif, 

karena kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ dari 

suatu perusahaan, dengan begitu bank harus dapat mengelola secara benar, 
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terukur dan sesuai dengan kepentingan bank dengan tetap mementingkan dan 

mempertimbangkan kepentingan stakeholder. 

3. Responsibility (responsibilitas) 

 Dalam   waktu   yang   panjang,  bank   harus   dapat   menjaga   

kesinambungan usahanya dan mendapat pengakuan sebagai bank yang baik 

dengan memenuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

4. Independency (independensi) 

 Untuk membuat divisi yang ada dalam bank tidak saling mendominasi 

dan tidak mudah untuk di intervensi oleh pihak lain, Bank harus mengelola 

kinerjanya secara independen agar melancarkan GCG. 

5. Fairness (kewajaran dan kesetaraan) 

 Bank harus dapat memberikan hak yang sesuai kepentingan 

stakeholder dengan beban yang sama meskipun proporsi yang berbeda 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

 Selain   kelima aspek tersebut ada pula delapan prinsip yang dianut 

yaitu : 

Prinsip 1  : Meningkatkan   Nilai  Penyelenggaraan   Rapat  Umum   

Pemegang  Saham (RUPS). 

Prinsip 2  : Meningkatkan Kualitas Komunikasi  Perusahaan Terbuka  

dengan  Pemegang Saham atau Investor 

Prinsip 3  : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris 
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Prinsip 4  : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab 

Dewan Komisaris 

Prinsip 5  : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi 

Prinsip 6  : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan Tanggung Jawab 

Direksi 

Prinsip 7  : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi   

Pemangku Kepentingan 

Prinsip 8  : Meningkatkan  Pelaksanaan Keterbukaan Informasi 

 Penerapan yang baik dari kelima prinsip-prinsip GCG dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan kinerja suatu bank, sehingga modal yang 

didapatkan suatu bank akan meningkat.  

 Tingkat kesehatan GCG suatu perusahaan atau bank dapat diukur 

berdasarkan kriteria secara self assessment POJK Nomor 4 /POJK.03/2016. 

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kesehatan pada bank dengan faktor 

GCG berdasarkan peringkat predikatnya. Semakin rendah nilai komposit, maka 

tingkat kesehatan suatu bank akan semakin baik. Skor penilaian berdasarkan 

kriteria secara self assessment adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT GCG (SELF ASSESSMENT) 

 

No Nilai Komposit Nilai Predikat 

1 Nilai komposit < 1.5 Sangat Baik I 

2 1.5 < Nilai komposit < 2.5 Baik II 

3 2.5 < Nilai komposit < 3.5 Cukup Baik III 

4 3.5 < Nilai komposit < 4.5 Kurang Baik IV 

5 Nilai komposit > 4.5 Tidak Baik V 

Sumber: Surat edaran POJK Nomor 4 /POJK.03/2016 
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2.2.6 Pengaruh Efisien Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Dalam penelitian ini menggunakan rasio BOPO dan sebagai indikator 

rasio efisiensi terhadap capital adequacy ratio (CAR). 

1. Pengaruh BOPO terhadap CAR 

 BOPO secara parsial berpengaruh negatif terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR). Semakin tinggi biaya operasional yang dimiliki suatu bank 

terhadap pendapatan operasional akan mengidentifikasikan bahwa bank tidak 

bekerja secara efisien dan perubahan laba operasional akan mengecil. Rasio 

BOPO menunjukan efisien bank dalam mengerjakan tugasnya termasuk 

dalam menjalan tugas kredit, berdasarkan dari dana yang akan terkumpul. 

 Namun semakin kecil BOPO akan menunjukan semakin efisiennya 

pekerjaan yang dilakukan oleh perbankan. Bank yang memiliki kesehatan 

yang baik dapat dilihat dari rasio BOPO yang menunjukkan hasil kurang dari 

1 (satu). Hubungan BOPO dengan CAR, BOPO berhubungan negatif dengan 

kinerja bank sehingga dimungkinkan juga berpengaruh negatif terhadap CAR. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arde Prayoga (2015) 

membuktikan bahwa variabel BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR. Berbeda dengan hasil penelitian dari Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan Anggraeni (2015) mengatakan bahwa variabel BOPO memiliki 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap CAR. 

2.2.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Dalam  penelitian  ini,   peneliti  menggunakan  rasio  ROA  dan  ROE 

sebagai indikator rasio profitabilitas terhadap capital adequacy ratio (CAR). 
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1. Pengaruh ROA terhadap CAR 

 ROA secara parsial berpengaruh positif terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR). ROA akan berpengaruh positif terhadap CAR, jika ROA 

meningkat maka terjadi peningkatan pada laba sebelum pajak yang lebih 

besar dari pada peningkatan pada total asset, sehinga laba, modal dan CAR 

juga akan terjadi peningkatan. Semakin besar ratio yang dihasilkan oleh bank 

maka semakain baik kinerja bank tersebut, sehingga ROA akan berpengaruh 

positif terhadap CAR 

 Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Irdawati, Ansir dan Sinarwati 

(2018) membuktikan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap CAR. Berbeda dengan hasil penelitian dari Umi Latifah 

(2019) mengatakan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Car dan penelitian dari Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Anggraeni 

(2015) dan penelitian dilakukan oleh Hamdan Dwi Jayanto (2019) 

mengatakan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap CAR. 

2. Pengaruh ROE terhadap CAR 

 ROE secara parsial berpengaruh positif terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR). ROE adalah kemampuan bank dalam mendapatkan laba dengan 

menggunakan modal sendiri. ROE yang meningkat akan menunjukan telah 

terjadinya peningkatan laba sebelum pajak yang diperoleh dengan persentase 

lebih besar dari pada peningkatan modal inti, peningkatan ROE membuat 

bank memiliki nilai  profitabilitas yang besar  dan mampu membiyai kegiatan  
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operasional dengan baik. 

 Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Umi Latifah (2019)  

mengatakan bahwa ROE memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CAR. 

Berbeda dengan hasil penelitian dari Irdawati, Ansir dan Sinarwati (2018)   

mengatakan    bahwa    variabel   ROE   memiliki   pengaruh   negatif 

berpengaruh signifikan terhadap CAR dan penelitian dari Hadi Susilo Dwi 

Cahyono dan Anggraeni (2015) mengatakan bahwa variabel ROE memiliki 

pengaruh negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

2.2.8 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR)  

 

 Good Corporate Governance (GCG) secara parsial berpengaruh 

positif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). GCG akan berpengaruh positif 

terhadap CAR, jika tingkat kesehatan GCG suatu bank semakin baik akan 

membuat kinerja bank akan meningkat, dan sebaliknya. Kinerja bank yang 

semakin baik juga akan membuat penyediaan dana pada bank akan meningkat 

pula. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Dwi Jayanto (2019) 

mengatakan bahwa variabel Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap permodalan (CAR). Berbeda dengan hasil 

penelitian dari Ika Permatasari dan Retno Novitasa (2014) mengatakan bahwa 

variabel GCG memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

permodalan bank. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengaruh dari variabel 
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Efisiensi (BOPO), Profitabilias (ROA dan ROE) dan Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), maka dapat 

digambarkan melalui kerangka pemikiran secara sistematis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang telah penulis 

uraikan, dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai kesimpulan sementara atas 

masalah-masalah yang ada. Rumusan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Efisiensi  (BOPO),  Profitabilitas  (ROA  &  ROE)   dan  Good  Corporate 

Governance (GCG) secara simultan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Go Public Konvensional di  Indonesia  

H2  : BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go 

Public Konvensional di Indonesia  
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