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THE EFFECTS OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, EFFICIENCY AND PROF-

ITABILITY ON CAPITAL IN THIRD BUKU CATEGORY 

 

Rheza Adiputra Rego 

STIE Perbanas Surabaya 

Email: 2017210506@students.perbanas.ac.id 

  

ABSTRACT 

Banks are financial institutions that have the function of collecting funds from the public in 

the from of savings and channeling them to the public in the from of credit and or in other forms 

in improving the standard of living of the people at large. The aims of this study is to determine 

the effect of the ratio Liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and Profitability on capital 

in third Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU). The financial ratio include Loan to Deposit 

Ratio (LDR), Investing Policy Ratio (IPR), Non Performing Loan (NPL), Adversely Classified 

Asset (ACA), Interest Rate Risk (IRR),  Net Open Position (NOP), Operational Efficiency Ratio 

(OER), Fee Based Income Ratio (FBIR), and Return on Asset (ROA). The subject of this study 

was third BUKU. The samples were Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim, BPD Jabar and 

Banten and also Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. This study used purposive 

sampling and data analysis techniques using multiplelinear regression. The period of this study 

from first quarter, 2015 to the second quarter, 2020. The results of this study revealed that LDR, 

APB, and  BOPO, partially have a significant effect on the adequacy of capital in third BUKU, 

and IPR, PDN, FBIR have an insignificant negative effect on capital adequacy, while the NPL, 

IRR, and ROA variables have an insignificant positive effect on capital adequacy. 

Keywords: Bank, BUKU, Financial Ratio, CAR 

PENDAHULUAN 

     Pengertian bank sendiri sebagaimana ter-

dapat pada Undang-undang (UU) Negara Re-

publik Indonesia (RI) No. 10 1998 perbankan 

adalah suatu badan usaha yang menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dana maupun dalam bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. Bank merupakan in-

dustri yang bergerak pada suatu bidang ke-

percayaan, yakni sebagai media perantara 

keuangan dengan pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membu-

tuhkan, karena dana yang dikelola oleh suatu 

bank adalah dana dari  

 

masyarakat jadi harus diperlukan pengel-

olaan yang baik pada semua aspek operasion-

alnya. 

Aspek operasional yang perlu diper-

hatikan dalam manajemen bank antara lain 

adalah aspek permodalan, aspek likuiditas, 

aspek kualitas aset, aspek rentabilitas, aspek 

kualitas aset, aset profitabilitas, pengolahan 

aset produktif dan juga tingkat pertumbuhan 

kredit. Kegiatan operasional bank bisa ber-

jalan dengan lancar apabila bank tersebut 

memiliki modal yang cukup, jika suatu bank 

memiliki masalah dalam memenuhi likui-

ditasnya, berarti dapat dikatakan bank terse-
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but aman karena masih memiliki modal ca-

dangan pada Bank Indonesia (BI), bank juga 

memerlukan modal yang cukup supaya bisa 

menutupi kerugian yang timbul dari kegiatan 

operasionalnya dalam menjalankan 

fungsinya dan mengukur tingkat permodalan 

suatu bank. 

Bank menjalankan kegiatan usahanya 

sebagai lembaga intermediasi, bank juga me-

merlukan modal yang berfungsi untuk 

melindungi jika terjadi kerugian, menarik 

dan mempertahankan kepercayaan masyara-

kat, operasional serta menanggung risiko-

risiko yang terjadi pada operasional per-

bankan. Berkaitan dalam menciptakan suatu 

sistem perbankan yang sehat serta mampu 

berdaya saing baik secara nasional maupun 

internasional, industri dalam perbankan 

wajib dalam meningkatkan kemampuan per-

modalan yang dimana sesuai dengan standar 

yang telah disepakati oleh bank diseluruh 

dunia yakni Basel III. Basel III merupakan 

peraturan permodalan bank yang berfungsi 

sebagai penyangga terhadap mungkin ter-

jadinya suatu kerugian, dan tingkat ke-

percayaan nasabah meningkat terhadap ak-

tivitas perbankan. 

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No.11/POJK0.3/2016 tentang 

suatu kewajiban modal minimum bank 

umum. Penyediaan modal minimum 8% dari 

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

bagi bank dengan profil risiko tingkat satu, 

modal minimum 9% sampai dengan 10% dari 

ATMR bagi bank dengan profil risiko tingkat 

dua modal minimum 10% sampai dengan 

11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko 

(ATMR) bagi bank dengan profil risiko ting-

kat  Tiga, sedangkan modal minimum 11% 

sampai dengan 14% dari Aset Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR) bagi bank dengan 

profil risiko tingkat empat dan lima. 

Modal yang dimiliki oleh suatu bank 

berbeda dengan modal yang dimiliki perus-

ahaan pada umumnya, modal bank sendiri 

terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 

Modal inti bank sendiri merupakan modal 

sendiri yang tertera didalam posisi ekuitas, 

sedangkan modal pelengkap bank sendiri 

merupakan suatu modal pinjaman dan  ca-

dangan revaluasi aset dan cadangan penyis-

ihan penghapusan aset produktif. Fungsi dari 

modal bank sendiri yaitu untuk menutupi 

yang dimana kemungkinan terjadinya keru-

gian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 

seperti kerugian pada menyalurkan dana pada 

masyarakat, untuk alat penunjang kegiatan 

operasional-operasional yang dilakukan oleh 

suatu bank, seperti dalam memenuhi kebu-

tuhan gedung, dan memenuhi ketentuan 

modal minimum yang telah ditetapkan oleh 

otoritas moneter, seperti dalam membatasi 

terjadinya suatu risiko yang mungkin timbul 

dari aktivitas suatu bank. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

suatu Rasio Kecukupan Modal Inti adalah 

risiko, yang dimana risiko adalah sebuah po-

tensi kerugian penyebab terjadinya suatu per-

istiwa tertentu. Peraturan Otoritas Jasa Keu-

angan No.18/POJK0.3/2016 dimana penera-

pan sebuah manajemen risiko bank umum 

menyatakan terdapat delapan jenis risiko 

yang wajib dikelola sebuah bank, kedepela-

pan jenis risiko kredit terdiri dari risiko likui-

ditas, risiko kredit, risiko pasar, risiko 

operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, 

risiko reputasi, dan risiko strategik. Penilaian 

atas faktor permodalan meliputi evaluasi ter-

hadap pemenuhan modal inti dalam 

melakukan perhitungan permodalan, bank 

wajib mengacu pada ketentuan yang menga-

tur mengenai kewajiban penyediaan modal 

inti. Selain itu dalam melakukan penilaian 

kecukupan permodalan bank juga harus 

mengaitkan kecukupan modal dengan profil 

risiko bank, semakin tinggi risiko bank se-

makin besar modal yang harus disediakan un-

tuk mengantisipasi risiko tersebut. Bank 

perlu mempertimbangkan tingkat tren, 

struktur, dan stabilitas permodalan dengan 

memperhatikan kinerja manajemen. 
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Tabel 1 

KECUKUPAN MODAL INTI (TIER 1) PADA BUKU III  

PERIODE 2015–2020  

(Dalam Persen) 
 

No Nama Bank 2015 2016 TREN 2017 TREN 2018 TREN 2019 TREN 2020* TREN Rata 

TREN 

1 PT Bank ANZ Indonesia, Tbk 16,61 20,51 3,9 21,83 1,32 31.9 10,07 34,48 2,58 38,33 3,85 4,3 

2 PT BTPN, Tbk 25,59 24,66 -0,93 23,96 -0,7 23,50 -0,46 17,85 -5,65 17,21 -0,64 -1,68 

3 PT Bank Bukopin, Tbk 12,36 17,56 5,2 6,80 -10,76 9,95 3.15 9,72 -0,23 11,30 1,58 -0,2 

4 PT Bank Mayapada 9,93 9,27 -0,66 11,10 1,83 12,30 1,2 13,42 1,12 14,85 1,43 0,98 

5 PT BPD Jatim, Tbk 20,25 19,68 -0,57 23,67 3,99 23,23 -0,44 20,76 -2,47 20,09 -0,67 -0,03 

6 PT BPD Jateng, Tbk 13,99 17,56 3,57 17,91 0,35 16,17 -1,74 15,95 -0,22 15,71 -0,24 0,34 

7 PT Bank Danamon Indonesia 19,94 21,18 1,24 22,34 1,16 21,86 -0,48 23,66 1,8 23,54 -0,12 0,72 

8 PT Bank DBS Indonesia 13,12 14,25 1,13 14,72 0,47 11,23 -3.49 11,92 0,69 14,04 2.12 0,18 

9 PT Bank HSBC Indonesia 17,59 22,80 5,21 19,96 -2,84 18,38 -1,58 21,33 2,95 21,57 0,24 0,79 

10 PT Bank ICBC 9,67 11,70 2,03 14,11 2,41 13,01 -1.1 15,84 2,83 15,86 0,02 1,23 

11 PT BPD Jawa Barat dan 

Banten, Tbk 

15,24 17,45 2,21 15,90 -1,55 16,08 0,18 15,27 -0,81 13,86 -1,41 -0,28 

12 PT Bank Mizuho Indonesia 20,04 20,98 0,94 19,68 -1,3 17,82 -1,86 19,49 1,67 25,03 5,54 0,99 

13 PT Maybank Indonesia, Tbk 10,93 12,21 1,28 14,50 2,29 16,73 2,23 19,44 2,71 20,18 0,74 1,85 

14 PT Bank Mega, Tbk 22,85 25,35 2,5 24,11 -1,24 22,79 -1,32 23,68 0,89 25,34 1,66 0,49 

15 PT Bank OCBC NISP, Tbk 16,10 17,86 1,76 16,56 -1,3 16,61 0,05 18,10 1,49 19,67 1,57 0,71 

16 PT Bank Permata, Tbk 10,71 14,69 3,98 15,19 0,5 17,56 2,37 18,73 1,17 20,18 1,45 1,89 

17 PT Bank KEB Hana Indone-

sia 

20.38 16,98 -3,4 17,53 0,55 15,74 -1,79 22,22 6,48 22,68 0,46 0,46 

18 PT Bank UOB Indonesia 13,92 14,30 0,38 14,41 0,11 13,11 -1,3 13,79 0,68 15,44 1,65 0,30 

19 PT Bank BNP Paribas Indo-

nesia 

18,86 16,08 -2,78 16,37 0,29 28,32 11,95 29,09 0,77 27,76 -1,33 1,78 

 RATA-RATA 16,21 17,63 1,42 17,40 -0,23 18,22 0,82 19,19 0,97 20,13 0,94 0,78 

Sumber : Laporan keungan publikasi (www.ojk.id) (*) Per Juni 2020 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

  Penelitian ini menggunakan empat 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

rujukan atau referensi untuk mendukung 

penelitian sekarang, rujukan tersebut dian-

taranya adalah penelitian yang telah dil-

akukan Romafi Dwi Ayu (2018), Syahwalia 

Nur Fadila (2018), Audina Desy Wulandari  

(2017), Hadi Susilo Dwi Cahyono dan Ang-

graeni (2015). 

 

Permodalan Bank 

     Bank memiliki modal yang dapat 

digunakan untuk berbagai hal seperti modal 

pelengkap yaitu modal yang dimiliki oleh 

bank sedikit berbeda dengan yang dimiliki 

perusahaan lainnya. Modal sendiri terdiri dari 

dua macam yaitu modal inti dan modal 

pelengkap. Modal inti merupakan modal 

sendiri yang dimana tertera didalam posisi 

ekuitas, dan modal pelengkap merupakan 

modal pinjaman dari cadangan revaluasi aset 

dan cadangan penyisihan dari penghapusan 

aset produktif. 

     Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keu-

angan (POJK) No. 6/POJK.03/2016, dalam 

menjalankan kegiatan usahanya bank 

dikelompokkan menjadi empat berdasarkan 

modal inti yang dimiliki, yaitu, BUKU Satu 

adalah bank dengan modal inti sampai 

dengan kurang dari yaitu sebesar Rp. 

1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah). 

BUKU Dua adalah bank yang memiliki 

modal inti paling sedikit sebesar 

Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Ru-

piah) sampai dengan kurang Rp. 

5.000.000.000.000,00( Lima Triliun Rupiah 

),  BUKU Tiga adalah bank dengan modal 

inti paling sedikit sebesar Rp.5.000. 

000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah) sam-

pai dengan Rp.30.000.000.000.000,00 ( Tiga 

http://www.ojk.id/
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Puluh Triliun Rupiah ); dan, BUKU Empat 

dapat melakukan seluruh kegiatan usaha se-

bagaimana dimaksud dalam pasal 4 baik da-

lam rupiah maupun valuta asing dan 

penyertaan modal pada lembaga keuangan di 

Indonesia dan/atau seluruh wilayah dilur 

negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 

Tiga.    

 

Kecukupan Modal Inti 

     Kecukupan Modal Inti adalah rasio yang 

dipergunakan sebagai regulasi dalam sistem 

perbankan yang dimana mengukur suatu 

tingkat kesehatan bank. Rumus rasio 

Kecukupan Modal Inti sebagai berikut: 

 

Kecukupan Modal Inti =
Modal Inti (𝑇𝑖𝑒𝑟 1)

Total ATMR
X100% 

 

Kinerja Keuangan BanK 

     Penelitian kinerja keuangan bank merupa-

kan data yang diambil dari laporan keuangan 

yang disajikan atau dipublikasikan oleh bank 

yang terdapat pada laporan bank Indonesia 

maupun dilaporan keuangan bank tersebut. 

Aspek-aspek yang digunakan untuk men-

gukur kinerja keuangan bank antara lain 

likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, efisiensi, 

dan profitabilitas. 

Berdasarkan teori ini maka hipotesis 

penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA secara simul-

tan memiliki pengaruh yang signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti pada buku tiga. 

 

Likuiditas 

     Likuiditas adalah suatu rasio yang dimana 

untuk mengukur kemampuan suatu bank da-

lam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

pada saat tertagih (Kasmir, 2019:315). Bank 

dapat memenuhi kewajiban jangka pen-

deknya maka semakin likuid, artinya bank 

dapat membayar kembali pencairan dana 

yang diajukan oleh seorang deposan serta 

dapat memenuhi permintaan kreditnya. Rasio 

ini dapat di ukur menggunakan rasio keu-

angan sebagai berikut: 

 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 
LDR merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank yang dimana menggam-

barkan suatu kemampuan bank baik dalam 

membayar kembali penarikan dana oleh 

seorang deposan dengan mengandalkan 

kredit yang telah diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya.  

Rumus: 

LDR =
Total Kredit

Total Dana Pihak Ketiga (DPK)
X 100%  

 

Investing Policy Ratio (IPR) 
IPR merupakan suatu kemampuan 

bank dalam melunasi kewajibannya kepada 

para deposan dengan cara melikuidasi surat-

surat berharga yang dimilikinya, salah satu 

pendapatan bank juga  meningkat melalui be-

berapa surat berharga yang dimiliki oleh 

bank seperti Sertifikat BI dan surat-surat ber-

harga lainnya (Kasmir, 2019:315). Rumus ra-

sio IPR sebagai berikut: 

 

𝐈𝐏𝐑 =
Surat Berharga yang Dimiliki

Total DPK
 X 100% 

Kualitas Aset 

     Rasio kualitas aset ini merupakan aset un-

tuk memastikan kualitas aset yang dimiliki 

bank serta nilai riil dari aset tersebut (Rivai et 

al., 2013:473). 

 

Non Performing Loan ( NPL) 
     Rasio NPL dipergunakan untuk member-

itahukan kemampuan manajemen bank da-

lam pengelolaan kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank kepada nasabah. For-

mula dari rasio ini menjelaskan apabila NPL 

semakin besar, maka semakin buruk kualitas 
kredit. Rumus rasio NPL sebagai berikut: 

 

𝐍𝐏𝐋 =
Kredit Bermasalah

Total Kredit
 X 100% 
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Aset Produktif Bermasalah (APB) 
     Aset Produktif yang dianggap bermasalah 

adalah aset produktif yang dimana tingkat 

tagihan atau kolektibitasnya terdiri dari ku-

rang lancar, diragukan, dan macet. Total aset 

produktif bermasalah dihitung berdasarkan 

nilai yang tercatat dalam suatu laporan posisi 

keuangan dan secara kotor sebelum dikurangi 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 

(CKPN). Semakin tinggi tingkat rasio ini 

maka semakin besar jumlah aset produktif 

bank yang bermasalah sehingga mengalami 

penurunan tingkat pendapatan bank sehingga 

berpengaruh pada kinerja suatu bank. Rumus 

rasio APB sebagai berikut: 

 

𝐀𝐏𝐁 =
Aset  Produktif  Bermasalah

Total Aset Produktif 
X100% 

 

Sensitivitas 

     Sensitivitas merupakan kemampuan 

modal bank untuk menutupi akibat, yang 

diakibatkan oleh perusahaan risiko pasar 

dan kecukupan manajemen risiko pasar 

(Rivai et al., 2013:485). 

 

Interest Rate Risk (IRR) 
     IRR merupakan risiko yang timbul akibat 

adanya suatu perubahan tingkat suku bunga. 

Kenaikan bunga mengakibatkan mening-

katnya pendapatan bunga lebih besar da-

ripada meningkatnya beban bunga. Rumus 

rasio IRR sebagai berikut: 

𝐈𝐑𝐑 =
IRSA

IRSL
X 100% 

Posisi Devisa Neto (PDN)  
     PDN merupakan rasio yang menunjuk-

kan sensitivitas terhadap perubahan yang 

terjadi pada nilai tukar. Rumus rasio PDN 

sebagai berikut: 

𝐏𝐃𝐍 
( Aset Valas−Liabilitas Valas)+Selisih 𝑂𝑓𝑓 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑒𝑡

Modal 

X100% 

Efisiensi                                            

Efisiensi merupakan kemampuan suatu bank 

dalam memastikan efisiensi bank dan kuali-

tas pendapatan bank secara benar dan akurat 

(Rivai et al., 2013: 480). 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) 

     BOPO adalah perbandingan beban 

operasional dan pendapatan operasional 

dengan mengukur kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasionalnya. Rumus 

rasio BOPO sebagai berikut: 

 

𝐁𝐎𝐏𝐎 =
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
X 100% 

Fee Based Income Ratio ( FBIR) 
     FBIR adalah jumlah pendapatan yang 

didapat dari jasa selain bunga dan provisi pin-

jaman, apabila FBIR meningkat maka penda-

patan operasional selain pendapatan bunga 

juga meningkat. Rumus rasio FBIR sebagai 

berikut: 

 

𝐅𝐁𝐈𝐑 
Pendapatan  Operasional diluar  Pendapatan Bunga

Pendapatan Operasional

X 100% 

Profitabilitas  
     Profitabilitas merupakan suatu kemam-

puan bank dalam mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh 

bank yang bersangkutan (Kasmir, 2019:198). 

 

Return On Aset (ROA) 
     ROA merupakan rasio yang digunakan 

dalam mengukur suatu kemampuan mana-

jemen bank dalam memperoleh keuntungan 

secara keseluruhan. Laba yang diperoleh oleh 

bank meningkat secara otomatis permodalan 

bank semakin bagus dan menandakan bank 

optimal dalam menjalankan fungsinya. Ru-

mus rasio ROA sebagai berikut: 

 

𝐑𝐎𝐀 =
Laba Sebelum Pajak

Total Aset
X 100% 
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PENGARUH ANTARA VARIABEL 

LDR terhadap kecukupan modal inti  

LDR  memiliki pengaruh yang positif atau 

negatif terhadap kecukupan modal inti. LDR 

mengalami peningkatan maka terjadi kenai-

kan total kredit yang lebih besar dibanding-

kan dengan kenaikan dana pihak ketiga, yang 

berarti mengakibatkan pendapatan bank naik 

lebih besar dibandingkan peningkatan beban 

bunga, sehingga laba meningkat dan 

kecukupan modal inti juga meningkat, hal ini 

terjadi diakibatkan pendapatan naik lebih be-

sar daripada kenaikan beban, sehingga laba 

dan kecukupan modal inti meningkat.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Romafi Dwi Ayu Pamungkas, Muhammad 

Muhadi, bahwa LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

kecukupan modal inti.  

 

IPR terhadap kecukupan modal inti 

IPR memiliki pengaruh positif atau negatif 

terhadap kecukupan modal inti. IPR men-

galami peningkatan, artinya bahwa terjadi 

kenaikan surat-surat berharga yang lebih be-

sar dibandingkan dengan kenaikan dana 

pihak ketiga. 

 

NPL terhadap kecukupan modal inti  

NPL berpengaruh negatif terhadap modal 

inti.  NPL mengalami kenaikan, artinya ter-

jadi kenaikan pada kredit bermasalah dengan 

persentase lebih besar dari peningkatan total 

kredit oleh bank yang disalurkan dan beban 

pencadangan mengalami peningkatan yang 

lebih besar daripada peningkatan pendapatan 

dan laba bank serta modal bank juga 

menurun. 

 

APB terhadap kecukupan modal inti 

APB memiliki pengaruh yang negatif ter-

hadap modal inti. APB mengalami pening-

katan, artinya bahwa terjadi kenaikan total 

aset produktif bermasalah yang lebih besar 

dibandingkan dengan kenikan total aset 

produktifnya, sehingga peningkatan beban 

pencadangan aset produktif bermasalahnya 

lebih besar dibandingkan peningkatan penda-

patan bank dan laba bank serta modal bank 

juga menurun.  

 

IRR terhadap kecukupan modal inti           

IRR memiliki pengaruh positif atau negatif 

terhadap modal inti. IRR mengalami pening-

katan, artinya bahwa terjadi peningkatan 

pada IRSA dengan persentase lebih besar da-

ripada IRSL. Suku bunga naik maka terjadi 

peningkatan pendapatan bunga yang besar 

daripada kenaikan beban bunga dan laba 

bank serta modal inti bank juga meningkat. 

 

PDN terhadap kecukupan modal inti    

PDN memiliki pengaruh positif dan negatif 

terhadap modal inti bank. PDN berpengaruh 

positif terhadap modal inti. PDN meningkat 

maka aset valas naik daripada pasiva valas, 

nilai tukar dan pendapatan valas juga naik da-

ripada beban valas. PDN berpengaruh negatif 

terhadap modal inti apabila nilai tukar men-

galami penurunan maka pendapatan valas 

juga turun dibandingkan beban valas dan laba 

bank serta modal inti bank menurun. 

 

BOPO terhadap kecukupan modal inti  

BOPO memiliki pengaruh yang negatif ter-

hadap modal inti bank. BOPO mengalami 

peningkatan pada beban operasionalnya di-

mana persentasenya lebih besar daripada per-

sentase pendapatan operasional serta 

mengakibatkan laba bank dan modal inti 

bank menurun. 

 

FBIR terhadap kecukupan modal inti   

FBIR memiliki pengaruh yang positif ter-

hadap modal inti bank. FBIR mengalami pen-

ingkatan pendapatan operasionalnya selain 

pendapatan bunga dimana persentase lebih 

besar daripada persentase peningkatan pen-

dapatan operasionalnya. 

  

ROA terhadap kecukupan modal inti 
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ROA memiliki pengaruh yang positif ter-

hadap modal inti. ROA mengalami pening-

katan laba sebelum pajak lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan dari total 

aset serta mengakibatkan laba bank dan 

modal inti meningkat. 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah bank pada kat-

egori BUKU Tiga yang teknik pengambilan 

sampel menggunakan Purposive Sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan khusus se-

hingga layak untuk dijadikan sampel 

(Sugiyono, 2019:93). Kriteria dalam 

penelitian ini adalah BUKU Tiga yang mem-

iliki total modal inti sebesar Rp. 7,5 Triliun 

sampai dengan Rp. 25 Triliun dan BUKU 

Tiga yang memiliki rata-rata tren negatif 

modal inti. 

 

 

 

 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian dapat dikategorikan menjadi 

beberapa aspek, sebagai berikut:  

 

Penelitian berdasarkan metode ana-

lisisnya 

Berdasarkan metode analisis data yang di-

pergunakan dalam penggolongan data adalah 

regresi linier berganda, yang dimana pada 

model ini memiliki tujuan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh ataupun hubungan 

variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Sugiyono, 2019:277). 
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Penelitian Berdasarkan sumber datanya 

Berdasarkan sumber data penelitian 

terbagi dua yaitu data primer dan sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diterbit-

kan atau digunakan oleh suatu organisasi 

yang bukan pengelolanya (Siregar, 2013:37). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang bersumber dari laporan keuangan pub-

likasi pada situs web Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK).  

 

Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dari aspek tinjauan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung. Variabel bebasnya yaitu LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

dan ROA. Variabel tergantungnya yaitu 

Kecukupan Modal Inti pada periode yaitu 

triwulan I, 2015 sampai dengan triwulan II, 

2020. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel bebas LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 

ROA dan variabel terikat yaitu kecukupan 

modal inti. 

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini ada-

lah data sekunder berupa laporan keuangan 

publikasi yang bersumber dari direktori situs 

web OJK, pada periode triwulan I, 2015 sam-

pai dengan triwulan II, 2020. Metode 

pengumpulan data adalah dokumentasi 

berupa laporan keuangan yang telah dipub-

likasikan. 

 

Teknis Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian kali ini meliputi analisis deskriptif 

dan analisis statistik. Penelitian deskriptif 

memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang 

sifat ataupun karakteristik dari suatu gejala, 

peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini 

(Noor, 2017:111), sedangkan analisis statis-

tik digunakan untuk membuktikan hipotesis 

penelitian dengan menganalisis data 

menggunakan regresi linier berganda. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk menentukan suatu arah dan besarnya 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel tergantung dengan menggunakan ru-

mus regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6

+β7X7+β8X8+β9X9+ei 

 

Keterangan : 

Y                : Kecukupan Modal Inti 

α.                : Konstanta 

ei                : Variabel pengganggu diluar 

variabel bebas 

𝑋1               : Variabel LDR 

𝑋2               : Variabel IPR 

𝑋3               : Variabel NPL 

𝑋4               : Variabel APB 

𝑋5               : Variabel IRR 

𝑋6               : Variabel PDN 

𝑋7               : Variabel BOPO 

𝑋8               : Variabel FBIR 

𝑋9               : Variabel ROA 

        𝛽1-𝛽8          : Koefisien Regresi 
 

Uji Serempak (Uji F) 

Uji F dipergunakan untuk mengetahui signif-

ikasi atau tidaknya seluruh variabel bebas 

yang mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat (Ghozali, 2018:98) 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara parsial berpengaruh ter-

hadap variabel terikat. Uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghoz-

ali, 2018:99) 
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Tabel 2 

Hasil Analisis Deskriptif 

 

 Mean Std.Deviation N 

Modal 

Inti 
21,2494 3,52646 66 

LDR 88,7509 24,61189 66 

IPR 16,1838 6,27046 66 

NPL 2,3148 1,48921 66 

APB 1,5742 1,03498 66 

IRR 92,5827 8,67400 66 

PDN 1,1950 1,23567 66 

BOPO 78,5288 8,81145 66 

FBIR 12,8002 9,02215 66 

ROA 2,4824 ,73872 66 

 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskripstif 

   Hasil analisis deskriptif akan ditunjukan 

seperti pada tabel 2. Analisis deskriptif ber-

dasarkan perhitungan data yang telah dil-

akukan dapat diuraikan sebagai berikut: 

     Rata-rata LDR keseluruhan bank sampel 

penelitian sebesar 88,75 persen dan men-

galami peningkatan yang ditunjukan oleh 

rata-rata tren positif yaitu 1,23 persen. Rata-

rata LDR tertinggi sebesar 112,16 persen dan 

rata-rata LDR terendah sebesar 68,70 persen. 

   Rata-rata IPR  keseluruhan bank sampel 

penelitian sebesar 16,18 persen dan men-

galami peningkatan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren bernilai positif sebesar 0,44 per-

sen. Rata-rata IPR tertinggi sebesar 17,88 

persen dan rata-rata IPR terendah sebesar 

13,17 persen. 

   Rata-rata NPL keseluruhan bank sampel 

penelitian sebesar 2,33 persen dan cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar -0,02 

persen. NPL tertinggi yang memiliki rata-rata 

NPL sebesar 4,17 persen dan rata-rata NPL 

terendah sebesar 0,01 persen. 

 

 

   Rata-rata APB keseluruhan bank sampel 

penelitian sebesar 2,55 persen dan cenderung 

mengalami penurunan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren negatif sebesar -0,03 

persen. APB yang memiliki rata-rata 

tertinggi pada bank yang menjadi sampel 

penelitian yaitu sebesar 2,55 persen dan rata-

rata-rata APB terendah sebesar 0,61 persen. 

   Rata-rata IRR keseluruhan bank sampel 

penelitian sebesar 99,32 persen dan  men-

galami kenaikan yang dibuktikan dengan 

rata-rata tren positif sebesar 0,56 persen. 

Rata-rata IRR tertinggi pada memiliki rata-

rata IRR sebesar 102,64 dan rata-rata IRR ter-

endah sebesar 95,96 persen. 

   Rata-rata PDN secara keseluruhan adalah 

sebesar 1,19 persen dan mengalami 

penurunan yang ditunjukan oleh rata-rata tren 

negatif sebesar 0,02 persen. Rata-rata PDN 

tertinggi dengan rata-rata sebesar 2,4 persen 

dan rata-rata PDN terendah sebesar 0,16 per-

sen. 

     Rata-rata BOPO pada bank sampel 

penelitian sebesar 78,53 persen dan cender-

ung mengalami kenaikan yang dibuktikan 

dengan rata-rata tren positif 0,15 persen. 
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Rata-rata BOPO tertinggi dengan rata-rata 

sebesar 85,03 persen dan rata-rata BOPO ter-

endah sebesar 67,53 persen. 

 

 

 

 

Tabel 3 

Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 

 

Model 

Koefisie

n Regresi 
 T hitung T tabel R r2 Kesimpulan 

ꞵ Std.Error     H0 H1 

Constant 42,838 8,593       

LDR 0,130 0,062 5,027 +/- 2,00324 0,558 0,311 Ditolak Diterima 

IPR -0,101 0,067 -1,507 +/- 2,00324 -0,197 0,039 Diterima Ditolak 

NPL 0,669 0,424 1,578 -1,67252 0,206 0,042 Diterima Ditolak 

APB -2,048 0,417 -4,907 -1,67252 -0,548 0,300 Ditolak Diterima 

IRR 0,015 0,070 0,210 +/- 2,00324 0,028 0,001 Diterima Ditolak 

PDN -0,563 0,328 -1,714 +/- 2,00324 -0,223 0,050 Diterima Ditolak 

BOPO -0,366 0,087 -4,181 -1,67252 -0,488 0,238 Ditolak Diterima 

FBIR -0,214 0,044 -4,911 +1,67252 -0,549 0,301 Diterima Ditolak 

ROA 0,369 0,824 0,447 +1,67252 0,060 0,004 Diterima Ditolak 

R Square 

= 0,754 
F Hitung =19,108 

Sig =0,000 

Ftabel= 2,05 
R =  

0,869 
Sumber: Data diolah 

 
 

   Keseluruhan rata-rata FBIR pada bank 

sampel penelitian sebesar 12,8 persen  dan 

cenderung mengalami kenaikan yang dapat 

dibukti dengan rata-rata tren positif sebesar 

0,72 persen. Rata-rata FBIR tertinggi yaitu 

sebesar 15,72 persen dan rata-rata FBIR ter-

endah  sebesar 8,84 persen. 

   Keseluruhan rata-rata ROA pada bank sam-

pel sebesar 2,48 persen dan mengalami 

penurunan yang dapat dibuktikan dengan 

rata-rata tren negatif sebesar 0,05 persen. 

Rata-rata tertinggi ROA sebesar 3,23 persen 

dan rata-rata ROA terendah sebesar 2,03 per-

sen. 

 

Analisis Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Fhitung = 

19,108 dan nilai Ftabel  = 2,05 maka Fhitung = 

19,108 > Ftabel =2,05  yang berarti H0 ditolak 

dan H1 diterima, artinya keseluruhan variabel 

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

BOPO, FBIR, ROA) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan ter-

hadap variabel terikat (kecukupan modal 

inti). 

   Nilai koefisien korelasi ( R ) sebesar 0,868 

artinya menunjukkan LDR, IPR, NPL, APB, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, ROA secara simul-

tan memiliki hubungan yang kuat terhadap 

kecukupan modal inti, sedangkan nilai R 

Square sebesar 0,754 menunjukkan bahwa 

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

BOPO, FBIR, ROA dalam mempengaruhi 
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kecukupan modal inti sebesar 75,4 persen 

dan sisanya 24,6 persen dipengaruhi variabel 

lain diluar penelitian. 

    

Analisis Uji Parsial (Uji t)  

Pengaruh LDR terhadap Kecukupan 

Modal Inti  

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan 

bahwa variabel LDR yang diperoleh sebesar 

5,027 dan t tabel sebesar +/- 2,00324, se-

hingga dapat dilihat bahwa t hitung 5,027 

lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpul-

kan bahwa  H0 ditolak dan H1 diterima, 
menunjukkan bahwa variabel LDR secara 

parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kecukupan modal inti. 

Besarnya koefisien determinan parsial (𝑟2) 

yaitu 0,311 yang berarti secara parsial varia-

bel LDR memberikan kontribusi sebesar 31,1 

persen terhadap kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh LDR terhadap Kecukupan 

Modal Inti  

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan t hi-

tung variabel IPR sebesar – 1,507 dan t tabel 

sebesar +/-2,00324, menunjukkan bahwa t hi-

tung lebih kecil dari t tabel maka dapat disim-

pulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, 

menunjukkan bahwa pada variabel IPR 

secara parsial memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap kecukupan 

modal inti. Besarnya koefisien determinan 

parsial (𝑟2) adalah 0,039 yang artinya secara 

parsial variabel IPR memberikan kontribusi 

sebesar 0,39 persen terhadap variabel 

kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh NPL terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan 

t hitung variabel NPL sebesar 1,578 dan t 

tabel sebesar -1,67252, artinya t hitung  lebih 

besar dari t tabel. Kesimpulan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak, menunjukkan bahwa 

variabel NPL secara parsial memiliki 

pengaruh positif yang tidak signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti. Besarnya 

koefisien determinan parsial (𝑟2) adalah 

0,042 yang artinya secara parsial variabel 

NPL memberikan kontribusi sebesar 0,42 

persen terhadap kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh APB terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan 

bahwa hasil t hitung variabel APB adalah –

4,907 dan t tabel -1,67252, sehingga menun-

jukkan t hitung lebih kecil daripada t tabel, 

maka kesimpulan H0 ditolak dan H1 diterima 

menunjukkan bahwa variabel APB secara 

parsial memiliki pengaruh negatif yang sig-

nifikan terhadap kecukupan modal inti. 

Besarnya koefisien determinan (𝑟2) yaitu 

0,300 yang berarti secara parsial variabel 

APB memberikan kontribusi sebesar 30,0 

persen terhadap kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh IRR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat disimpulkan 

bahwa t hitung variabel IRR sebesar 0,210 

dan t tabel sebesar +/-2,00324, maka kes-

impulan H0 diterima dan H1 ditolak menun-

jukkan variabel IRR secara parsial memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Koefisien determinan 

(𝑟2) yaitu 0,001 yang berarti secara parsial 

variabel IRR memberikan kontribusi sebesar 

0,01 persen terhadap kecukupan modal inti.  

 

Pengaruh PDN terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan 

bahwa t hitung variabel PDN adalah -1,714 

dan t tabel +/- 2,00324, dan artinya t hitung 

lebih kecil daripada t tabel, maka kesimpulan  

H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga menun-

jukkan variabel  PDN secara parsial memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Koefisien determinan 

parsial (𝑟2) adalah 0,050 yang artinya secara 
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parsial variabel PDN memberikan kontribusi 

sebesar 0,50 persen terhadap variabel 

kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh BOPO terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat disimpul-

kan bahwa t hitung variabel BOPO sebesar  -

4,181 dan t tabel sebesar -1,67252, sehingga 

dapat diketahui bahwa t hitung lebih kecil 

dari pada t tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, hal terse-

but menunjukkan bahwa variabel BOPO 

secara parsial memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap kecukupan modal 

inti, besarnya koefisien determinan parsial 

(𝑟2) adalah 0,238 yang artinya secara parsial 

variabel BOPO memberikan kontribusi sebe-

sar 23,8 persen terhadap variabel kecukupan 

modal inti. 

 

Pengaruh FBIR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

   Berdasarkan Tabel 4.11,  dapat disimpul-

kan bahwa t hitung variabel FBIR  adalah -

4,911 dan t tabel 1,67252, sehingga menun-

jukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, 

maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 

ditolak. Variabel FBIR secara parsial mem-

iliki pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap kecukupan modal inti. Besarnya 

koefisien determinan (𝑟2) adalah 0,301 yang  

berarti secara parsial variabel FBIR mem-

berikan kontribusi sebesar 30,1 persen ter-

hadap variabel kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh ROA terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat disimpul-

kan bahwa t hitung variabel ROA sebesar 

0,447 dan t tabel 1,67203, artinya bahwa t hi-

tung lebih kecil dari t tabel sebesar 1,67252, 

kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak 

dan menunjukkan bahwa variabel ROA 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kecukupan modal 

inti. Besarnya koefisien determinan parsial 

(𝑟2) adalah 0,004 yang artinya secara parsial 

variabel ROA memberikan kontribusi sebe-

sar 0,04 persen terhadap variabel kecukupan 

modal inti.  

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh LDR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Variabel LDR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif terhadap kecukupan modal 

inti. Variabel LDR memberikan kontribusi 

sebesar 31,1 persen terhadap kecukupan 

modal inti, dan hipotesis yang menyatakan 

bahwa LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif atau negatif terhadap 

kecukupan modal inti pada BUKU Tiga 

dapat diterima. 

Penelitian ini apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian sebelumnya dari 

Romafi Dwi Ayu Pamungkas (2019) dan Au-

dina Desy Wulandari (2018) tidak men-

dukung penelitian ini yang menyatakan 

bahwa variabel LDR positif tidak signifikan 

terhadap kecukupan modal inti, sedangkan 

penelitian dari Syahwalia Nur Fadila (2018) 

tidak mengunakan variabel LDR. 

 

Pengaruh IPR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Variabel IPR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif atau negatif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti dan hasil an-

alisa yang telah dilakukan menyatakan 

bahwa variabel IPR memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti, dengan ini hipotesis 

yang menyatakan bahwa LDR secara parsial 

memiliki pengaruh positif atau negatif ter-

hadap kecukupan modal inti pada BUKU 

Tiga tidak dapat diterima.  

Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya oleh Audina Desy 

Wulandari (2018), Romafi Dwi Ayu 

Pamungkas (2019) yang menyatakan bahwa 

variabel IPR memiliki pengaruh negatif yang 



 

13 
 

tidak signifikan terhadap kecukupan modal 

inti, sedangkan penelitian ini tidak didukung 

oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Syahwalia Nur Fadila (2018) 

yang menyatakan variabel IPR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh NPL terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

       Variabel NPL secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti dan hasil analisa 

yang dilakukan menyatakan bahwa NPL 

memiliki pengaruh positif yang tidak signif-

ikan terhadap kecukupan modal inti. Kes-

impulan bahwa hipotesis yang menyatakan 

NPL memiliki pengaruh negatif yang signif-

ikan terhadap kecukupan modal inti ditolak. 

Penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Romafi Dwi 

Ayu Pamungkas (2019), dan Audina Desy 

Wulandari (2018) menyatakan bahwa varia-

bel NPL memiliki pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap kecukupan modal 

inti, sedangkan pada penelitian yang dil-

akukan Syahwalia Nur Fadila (2018) tidak 

mengunakan variabel NPL. 

 

Pengaruh APB terhadap Kecukupan 

Modal Inti  

       APB secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa APB secara parsial mem-

iliki pengaruh negatif yang signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti pada BUKU 

Tiga dapat diterima. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Romafi Dwi Ayu Pamungkas (2018) 

menyatakan bahwa variabel APB mempu-

nyai pengaruh negatif yang signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti, sedangkan pada 

penelitian dari Syahwalia Nur Fadila (2018) 

yang menyatakan bahwa variabel APB 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak sig-

nifikan terhadap kecukupan modal inti adalah 

tidak sesuai dan tidak mendukung hasil 

penelitian yang menyatakan adanya 

pengaruh negatif signifikan, sedangkan 

penelitian dari Audina Desy Wulandari 

(2018) tidak mengunakan variabel APB. 

 

Pengaruh IRR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

Variabel IRR menunjukkan bahwa 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang tidak signifikan terhadap kecukupan 

modal inti. Hipotesis yang menyatakan 

bahwa IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif atau negatif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti tidak dapat 

diterima. 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Audina Desy Wulandari 

(2018) menyatakan bahwa variabel IRR 

mempunyai pengaruh positif yang tidak sig-

nifikan terhadap kecukupan modal inti, se-

dangkan penelitian yang dilakukan Romafi 

Dwi Ayu Pamungkas (2019) menyatakan 

bahwa variabel IRR mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti, dan penelitian yang 

dilakukan oleh Syahwalia Nur Fadila (2018) 

tidak mengunakan variabel IRR. 

 

Pengaruh PDN terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

       Variabel PDN menyatakan bahwa secara 

parsial mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kecukupan modal inti. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

PDN mempunyai pengaruh signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti dapat ditolak. 

Penelitian ini tidak didukung oleh 

penelitian dari Syahwalia Nur Fadila (2018) 

menyatakan bahwa variabel PDN mempu-

nyai pengaruh negatif tidak signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh dilakukan 
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Romafi Dwi Ayu Pamungkas (2018) menya-

takan bahwa variabel PDN mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti, sedangkan 

penelitian yang dilakukan Audina Desy 

Wulandari (2018) tidak mengunakan variabel 

PDN. 

 

Pengaruh BOPO terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

BOPO menunjukkan secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti. Hipotesis 

yang menyatakan bahwa BOPO secara par-

sial memiliki pengaruh negatif yang signif-

ikan terhadap kecukupan modal inti dapat 

diterima, jika dibandingkan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Romafi Dwi Ayu Pamungkas (2018), Audina 

Desy Wulandari (2018) yaitu tidak sesuai dan 

tidak mendukung hasil penelitian ini yang 

menyatakan bahwa variabel BOPO memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. 

 

Pengaruh FBIR terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

       Variabel FBIR secara parsial mempu-

nyai pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap kecukupan modal inti. Hipotesis 

yang menyatakan bahwa variabel FBIR 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kecukupan modal 

inti tidak dapat diterima. 

       Penelitian dari Audina Desy Wulandari 

(2018) yang menyatakan bahwa variabel 

FBIR secara parsila mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Penelitian yang dil-

akuka oleh Romafi Dwi Ayu Pamungkas 

(2018) menyatakan bahwa variabel FBIR 

mempunyai pengaruh positif signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti, sedangkan pada 

penelitian dari Syahwalia Nur Fadila (2018) 

tidak mengunakan variabel FBIR pada 

penelitian. 

 

Pengaruh ROA terhadap Kecukupan 

Modal Inti 

       Variabel ROA menunjukkan bahwa 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kecukupan modal 

inti. Hipotesis yang menyatakan bahwa vari-

abel ROA mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap kecukupan modal inti 

dapat diterima. 

Hasil yang ditunjukkan oleh penelitian 

dari Audina Desy Wulandari (2018) menya-

takan bahwa variabel ROA mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Sedangkan penelitian 

ini tidak didukung Penelitian dari Syahwalia 

Nur Fadila (2018) menyatakan bahwa varia-

bel ROA mempunyai pengaruh positif yang 

tidak signifikan terhadap kecukupan modal 

inti dan penelitian dari Romafi Dwi Ayu 

Pamungkas (2019) menyatakan bahwa varia-

bel ROA mempunyai pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap kecukupan modal 

inti. 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN  

 Berdasarkan analisis data dan pengujian 

hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Variabel LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan ROA 

secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kecukupan modal 

inti pada BUKU Tiga pada periode triwulan 

I, 2015  sampai dengan triwulan II, 2020. 

Besarnya pengaruh variabel LDR, IPR, NPL, 

APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan ROA 

secara bersama-sama terhadap kecukupan 

modal inti adalah sebesar 75,4 persen, se-

dangkan sisanya 24,6  persen dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 

Hipotesis yang menyatakan variabel LDR, 

IPR, NPL, APB, IRR, PDN, FBIR, BOPO 

dan ROA secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kecukupan modal 

inti pada BUKU Tiga dapat diterima. 
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LDR secara parsial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kecukupan 

modal inti. Variabel LDR memberikan 

kontribusi sebesar 31,1 persen kecukupan 

modal inti. Hipotesis yamg menyatakan 

bahwa LDR secara parsial memiliki 

pengaruh positif atau negatif signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti pada BUKU 

Tiga dapat diterima. 

     IPR menunjukkan bahwa secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang tidak signif-

ikan terhadap kecukupan modal inti. Variabel 

IPR memberikan kontribusi sebesar 0,39 per-

sen terhadap kecukupan modal inti. Hipotesis 

yang menyatakan bahwa IPR secara parsial 

memiliki pengaruh positif atau negatif ter-

hadap kecukupan modal inti pada BUKU 

Tiga ditolak. 

       NPL secara parsial memiliki pengaruh 

positif yang tdak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Variabel NPL mem-

berikan kontribusi sebesar 0,42 persen ter-

hadap kecukupan modal inti. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa NPL secara parsial mem-

iliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

kecukupan modal inti pada BUKU Tiga di-

tolak. 

      APB menyatakan bahwa secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti, serta mem-

berikan kontribusi sebesar 30,0 persen ter-

hadap kecukupan modal inti, dan menya-

takan bahwa hipotesis APB secara parsial 

memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap kecukupan modal inti pada BUKU 

Tiga dapat diterima. 

      IRR memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap kecukupan modal inti. 

Variabel IRR memberikan kontribusi sebesar 

0,01 persen terhadap kecukupan modal inti. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa IRR 

secara parsial memiliki pengaruh positif atau 

negatif signifikan terhadap kecukupan modal 

inti pada BUKU Tiga ditolak. 

      Variabel PDN secara parsial meempu-

nyai pengaruh negatif tidak signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti. Variabel PDN 

memberikan kontribusi sebesar 0,50 persen 

terhadap kecukupan modal inti. Hipotesis 

yang menyatakan bahwa PDN secara parsial 

memiliki pengaruh positif atau negatif signif-

ikan terhadap kecukupan modal inti ditolak. 

      BOPO secara parsial memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap kecukupan 

modal inti. Variabel BOPO memberikan 

kontribusi sebesar 23,8 persen terhadap 

kecukupan modal inti. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa BOPO secara parsial 

memiliki pengaruh negatif signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti dapat diterima. 

     FBIR secara parsial memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

kecukupan modal inti. Variabel FBIR mem-

berikan kontribusi sebesar 30,1 persen ter-

hadap Kecukupan Modal Inti. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa FBIR secara parsial 

memiliki pengaruh positif signifikan ter-

hadap kecukupan modal inti ditolak. 

     ROA secara parsial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kecukupan 

modal Inti. Variabel ROA memberikan 

kontribusi sebesar 0,04 persen terhadap 

Kecukupan Modal Inti. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa ROA secara parsial mem-

iliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kecukupan modal inti ditolak. 

        Variabel bebas yang paling dominan dan 

signifikan mempengaruhi variabel 

kecukupan modal inti BUKU Tiga adalah 

LDR dengan kontribusi sebesar 31,1 persen. 

    Implikasi penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 

kecukupan modal inti dan dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pembuatan ke-

bijakan terkait dengan permodalan pada 

BUKU Tiga. 

      Keterbatasan penelitian pada BUKU Tiga 

adalah sebagai berikut: 1.Sampel penelitian 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan masih 
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sebatas tiga bank sampel, sehingga perlu 

menambah kriteria sampel. 

2.Laporan keuangan bank triwulan I, 2016 

tidak tersedia dilaporan keuangan publikasi-

OJK yaitu laporan posisi keuangan, perhi-

tungan kewajiban penyediaan modal mini-

mum, laporan laba rugi, komitmen konti-

jensi, dan kualitas aset produktif.  

      Saran berdasarkan hasil penelitian bagi 

bank adalah sebagai berikut: 1. Sebaiknya 

bank sampel penelitian terutama yang mem-

iliki rata-rata kecukupan modal inti tertinggi 

yaitu BPD Jatim sebesar 24,97 persen dis-

arankan untuk tahun-tahun berikutnya Bank 

Jatim mampu meningkatkan modal dengan 

memaksimalkan kinerja dan mempertim-

bangkan nilai ATMR.  2.Ada baiknya bank 

sampel terutama yang memiliki rata-rata 

NPL tertinggi yaitu Bank Pembangunan Dae-

rah Jawa Timur sebesar 4,17 persen dan dis-

arankan untuk lebih memperhatikan dan 

menekan kredit macet karena mempengaruhi 

laba yang didapatkan bank, semakin tinggi 

kredit macet maka sedikit pendapatan yang 

didapatkan. 

3. Sebaiknya bank sampel penelitian teru-

tama yang mempunyai rata-rata APB teren-

dah adalah BTPN sebesar 0,61 persen dan 

disarankan pada tahun-tahun berikutnya 

BTPN mampu meningkatkan aset produktif 

sehingga dapat meningkatkan laba dan 

kecukupan modal inti. 4. Ada baiknya teru-

tama yang mempunyai rata-rata FBIR teren-

dah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur sebesar 8,84 persen dan disarankan 

untuk tahun-tahun berikutnya BPD Jatim 

mampu meningkatkan pendapatan 

operasional diluar bunga. 

     Saran berdasarkan hasil penelitian bagi 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sampel penelitian ditambah 

dengan menambah kriteria sampel penelitian. 

2. Ada baiknya mencari laporan publikasi 

keuangan triwulan I, 2016 terutama laporan 

posisi keuangan, perhitungan kewajiban 

penyediaan modal minimum, laporan laba 

rugi, komitmen kontijensi, dan kualitas aset 

produktif pada situs web bank-bank sampel. 
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