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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the independent variable on the dependent variable.
The independent variables used in this study are Return On Equity (ROE), Net Interest Margin
(NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Operating Costs on Operating Income (BOPO).
While the dependent variable in this study is the Capital Adequacy Ratio (CAR). The data used
in this study is quarterly data for the period 2016 to 2020. This study uses a population of all
publicly traded private national foreign exchange banking companies listed on the Indonesia
Stock Exchange with a total of 43 banks and determines the sample using the purposive
sampling method so as to obtain a sample of 30 banking companies that meet these criteria.
The data analysis technique used is multiple linear analysis. The results of this study provide
evidence that Net Interest Margin (NIM) and Loan to Deposit ratio (LDR) have a positive effect
on Capital Adequacy Ratio (CAR) while Return On Equity (ROE) and Operating Costs on
Operating Income (BOPO) have no effect on Capital Adequacy Ratio (CAR)
Key words: Return On Equity, Net Interest Margin, Loan to Deposit Ratio, Operating Costs
to Operating Income and Capital Adequacy Ratio
PENDAHULUAN
Perbankan
pada
dasarnya
mempunyai peranan penting dalam
kehidupan masyarakat
yang dapat
membantu perekonomian suatu Negara,
dimana perbankan ialah badan keuangan
yang fungsinya untuk menghimpun dana
dan menyalurkan kembali dana kepada
masyarakat dalam bentuk kredit. Pada
penghimpunan dana bank dapat digunakan
sebagai sumber modal yang utama
melainkan dari modal pemilik supaya dapat
memenuhi
kegiatan
operasionalnya.
Sehingga ketika kegiatan operasional bank
dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan
maka bank harus mempunyai modal yang
cukup supaya bila suatu saat bank terdapat
masalah saat memenuhi likuiditas, maka
keadaan bank akan aman sebab sudah
mempunyai cadangan modal yang cukup.
Fenomena yang terjadi pada bank
Indonesia dapat dilihat bahwa industri
perbankan masih cukup kuat saat
menghadapi ancaman pelemahan ekonomi
Indonesia yang dikarenakan mewabahnya

virus corona. Bank Indonesia mencatat
bahwa rasio kecukupan modal pada bulan
Februari masih cukup tinggi. Bank
Indonesia mengatakan, Capital Adequacy
Ratio (CAR) perbankan pada bulan Juni
pada tahun 2020 mencapai sebesar 22,59%
sedangkan pada bulan Juli meningkat
sebesar 23,1%. Apabila posisi CAR
perbankan Indonesia semakin tinggi maka
ekspansi kredit akan lambat yang dapat
mengakibatkan
pembentukan
biaya
pencadagan kecil. Sehingga disaat kondisi
ekonomi kembali normal seperti sebelum
terjadinya krisis dan relaksasi kebijakan di
sektor keuangan kembali normal,yang
mengakibatkan posisi CAR akan beralih
cenderung menurun. Hal tersebut sejalan
dengan semakin ekspansifnya perbankan
dalam menyalurkan kredit. Menanggapi hal
yang terjadi, PT Bank BRI Agroniaga Tbk
mencatat posisi CAR masih cukup kuat saat
menghadapi ancaman pelemahan ekonomi
bisa dilihat pada bulan Agustus 2020 yang
masih diatas 23% (Kontan.co.id, 2020).
Sekretaris Hirawan Nur menilai bahwa saat
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ini perbankan masih belum memiliki
keinginan
untuk
menempuh
opsi
penambahan modal, yang dikarenakan pada
kondisi pandemi yang terjadi saat ini
tentunya ekspansi kredit bank tidak terlalu
agresif.
Namun
tidak
menutup
kemungkinan pertumbuhan modal ini akan
terus meningkat pesat dalam satu tahun
kedepan yang dikarenakan laba perbankan
sedang tergerus sebab adanya perlambatan
ekonomi akibat pandemi (Bisnis.com,
2020).
Hasil penelitian terdahulu rasio
ROE yang dilakukan oleh peneliti (Setiono,
2017) bahwa variabel ROE tidak
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR). Sedangkan yang dilakukan
oleh (Putri & Dana, 2018) hasil
menunjukkan bahwa Return On Equity
(ROE) berpengaruh negatif signifikan
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR).
Dapat dilihat hasil dari dua penelitian yang
dilakukan bahwa adanya tidak konsistensi
hasil penelitian. Sedangkan untuk hasil
penelitian terdahulu rasio NIM yaitu yang
pertama NIM berpengaruh signifikan
terhadap
CAR
(Marpaung,
2018)
sedangkan hasil penelitian yang kedua
menunjukkan NIM berpengaruh negatif
terhadap CAR (Sukmana, 2017).
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa LDR memberikan hasil
penelitian yang berbeda-beda. Seperti
penelitian pertama menghasilkan bahwa
LDR berpengaruh signifikan terhadap CAR
(Marpaung, 2018). Penelitian yang kedua
menunjukkan bahwa LDR berpengaruh
negatif terhadap CAR (Sukmana,2017).
Hasil dari
penelitian terdahulu
menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh
negative signifikan pada CAR (Sorongan,
2020). Sedangkan hasil dari penelitian
(Anam & Handayani, 2018) mendapatkan
hasil berpengaruh tidak signifikan negatif
terhadap CAR.
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh Return On Equity
(ROE), Net Interest Margin (NIM), Loan to
Deposit (LDR) dan Biaya Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR).
RERANGKA
TEORITIS
YANG
DIPAKAI DAN HIPOTESIS
Teori Sinyal
Teori sinyal (Signaling Theory)
merupakan teori yang menjelaskan perihal
pengambilan sebuah keputusan manajemen
perusahaan yang memberikan sinyal
kepada
investor
perihal
keadaan
perusahaan (Brigham&Houston, 2015).
Teori sinyal berdasarkan premis bahwa
seorang manajemen harus lebih mengetahui
mengenai keuangan untuk masa depan
perusahaan. Sinyal ini dapat berupa
informasi tentang apa yang dilakukan oleh
perusahaan perbankan yang nantinya akan
merealisasikan keinginan pemilik. Pada
pihak manajemen maupun investor teori
sinyal ini sangat membantu dan dapat
membatasi pada saat terjadinya tidak
asimetri informasi.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
CAR adalah
rasio kecukupan
modal
yang
dapat
menunjukkan
kemampuan
bank
pada
saat
mempertahankan modal yang mencukupi
dan kemampuan manajemen bank yang
berpengaruh terhadap besarnya modal pada
bank dan juga Capital Adequacy Ratio ini
juga bisa disebut dengan rasio pemodalan
bank sehingga dapat mengukur kesehatan
bank dengan cara seberapa modal yang
dimilikioleh
suatu
bank.
Menurut
(Dendawijaya,
2009:121)
Capital
Adequacy Ratio adalah rasio yang dapat
menunjukkan seberapa besar jumlah aktiva
bank yang menyimpan unsur risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada
bank lain) yang dapat dibiayai dari modal
bank sendiri, disamping itu dapat diperoleh
dana-dana melalui sumber-sumber diluar
bank.
Return on Equity (ROE)
Menurut (Dendawijaya, 2009) Return
On Equity merupakan perbandingan
antara laba bersih bank dengan modal
2

sendiri. Rasio ini merupakan indikator
yang dapat mengukur membandingkan
antara laba setelah pajak dengan ratarata modal dan juga dapat mengukur
manajemen bank pada saat mengelola
modal yang ada agar memperoleh laba
bersih. Indikator ini cukup penting bagi
para pemegang saham,karena dapat
mengetahui efektifitas dan efisiensi
pengelolaan modal sendiri yang dapat
dipergunakan
pada
manajemen
perusahaan. Apabila ROE mengalami
kenaikan yang akan mengakibatkan
kenaikan laba bersih dari bank.

Ratio merupakan rasio antara seluruh
jumlah kredit yang diberikan bank dengan
dana yang diterima bank. Rasio yang dapat
digunakan untuk mengukur kemampuan
sebuah bank pada saat membayar kembali
penarikan yang dilakukan oleh nasabah
deposan dengan mengandalkan kredit yang
diperoleh dan dapat digunakan sebagai
sumber likuiditasnya, apabila rasio semakin
meningkat maka akan mengakibatkan
semakin rendah kemampuan likuiditas
sebuah bank (Dendawijaya, 2009).
Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional
Biaya
Operasional
terhadap
Pendapatan Operasional merupakan rasio
yang dapat membandingkan antara biaya
operasioanal
terhadap
pendapatan
operasional. Apabila pada perusahaan
BOPO semakin besar BOPO maka semakin
baik kinerja manajemen bank, dikarenakan
menggunakan rasio BOPO ini lebih
efisien.(Hasibuan, 2011:101) menyatakan
bahwa Biaya Operasional terhadap
Pendapatan
Operasional
merupakan
perbandingan atau rasio biaya operasional
dalam 12 bulan terkahir terhadap
pendapatan operasional dalam periode yang
sama. Rasio ini dapat ditunjukkan seberapa
tinggi bank dapat menekan biaya
operasionalnya di satu pihak,dan juga
seberapa tinggi kemampuan yang dapat
meningkatkan pendapatan operasionalnya
dilain pihak, rasio BOPO mempunyai
pengaruh terhadap profitabilitas bank
dikarenakan dapat menunjukkan seberapa
tinggi bank saat melakukan efisiensi yang
dikeluarkan (Dendawijaya, 2009).

Net Interest Margin (NIM)
Net Interest Margin adalah rasio
antara pendapatan bunga bersih tehadap
jumlah kredit yang diberikan. Bunga bersih
ini dapat berguna untuk menilai
kemampuan bank dalam mengelola rasio
NIM. Menurut (Taswan, 2010:167) Net
Interest Margin adalah perbandingan antara
pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata
aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih
ini dapat diperoleh melalui bunga yang
diterima melalui pinjaman yang dikurangi
dengan biaya bunga dari sumber dana yang
dikumpulkan. Sehingga semakin tinggi
rasio ini yang akan menyebabkan semakin
baik kinerja bank pada saat menghasilkan
pendapatan bunga. Tetapi harus dipastikan
kembali bahwa ini dikarenakan biaya
intermediasi yang tinggi, sehingga
kemungkinan pendapatan bunga harus
menanamkan kembali supaya dapat
memperkuat modal bank.
Loan to Deposit Ratio
Loan to Deposit Ratio merupakan
indikator yang dapat mengukur komposisi
jumlah kredit dan dapat dibandingkan
dengan jumlah dana masyarakat dan modal
sendiri yang digunakan. Menurut peraturan
pemerintah adapun besaran rasio LDR
maksimum sebesar 110%. Indikator ini
juga dapat meningkatkan kemampuan bank
pada saat menyalurkan dana pihak ketiga
yang dihimpun oleh bank. Menurut
(Dendawijaya, 2009) Loan To Deposit

Pengaruh Return on Equity (ROE)
terhadap CAR
Return
On
Equity
ialah
perbandingan antara laba bersih bank
dengan modal sendiri (Dendawijaya, 2009).
Rasio ini merupakan indikator penting bagi
para pemegang saham dan calon investor
yang dapat mengukur kemampuan pada
bank dalam memperoleh laba bersih
sehingga dapat dikaitkan dengan pemba3

yaran dividen. Kenaikan rasio terjadi
apabila kenaikan laba bersih dari laba yang
bersangkutan sehingga dapat dikaitkan
dengan peluang kemungkinan pembayaran
dividen. Apabila ROE pada perusahaan
meningkat maka Capital Adequacy Ratio
(CAR) pada perusahaan tersebut juga
menurun dan begitu pula sebaliknya.
Pada perusahaan dapat dilihat
melalui tingkat kualitas dan karakter
pemilik saham yang dapat mempengaruhi
Capital Adequacy Ratio (CAR), karena
kebijakan mereka dapat menentukan
apakah laba dibagikan atau tidak. Dapat
dikatakan apabila para manajemen didalam
perbankan dapat menghasilkan ROE yang
tinggi akan berdampak pada kenaikan laba
sehingga dapat membuat modal bank
meminimalisir
penurunan
aktivanya
dengan baik. Maka dari itu menurut hasil
penelitian yang dilakukan oleh (Setiono,
2017) menunjukkan bahwa ROE tidak
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio.
Sedangkan
penelitian
yang
dilakukan (Hewaidy & Alyousef, 2018)
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio.
H1: Return On Equity (ROE)
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR).

akan berpengaruh kepada kecukupan modal
(CAR) yang akan mengalami peningkatan.
Dengan itu pendapatan merupakan salah
satu yang dapat mempengaruhi kecukupan
modal. Menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh (Marpaung, 2018) bahwa
NIM berpengaruh signifikan terhadap
CAR. Sedangkan untuk penelitian yang
dilakukan (Vu & Dang, 2020) yaitu tidak
berpengaruh negative.
H2: Net Interest Margin (NIM)
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR).
Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
terhadap CAR
Loan to Deposit Ratio merupakan
rasio yang dapat menyatakan seberapa jauh
kemampuan
bank
saat
membayar
pengembalian penarikan dana yang
dilakukan
deposan
yang
hanya
mengandalkan kredit yang diberikan
sebagai sumber likuiditasnya. Semakin
tinggi rasio LDR maka semakin rendah
kemampuan likuiditas bank. Maka dari itu
apabila rasio LDR mengalami peningkatan
yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah
kredit yang diberikan lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan dana yang akan
menyebabkan menurunnya CAR pada
perusahaan bank yang dapat memberikan
kepercayaan pada nasabahnya yaitu dengan
cara menambah dananya melalui modal
sendiri. Menurut hasil penelitian dari
(Sorongan, 2020) menunjukkan bahwa
LDR tidak berpengaruh terhadap CAR.
Berbeda dengan hasil penelitian yang
dilakukan
(Bogale,
2020)
yaitu
menunjukkan hasil berpengaruh positif.
H4: Loan to Deposit Ratio (LDR)
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR)

Pengaruh Net Interest Margin (NIM)
terhadap CAR
Net Interest Margin adalah
perbandingan antara pendapatan bunga
bersih terhadap rata-rata aktiva produktif
(Taswan, 2010). Pendapatan rasio dapat
mengetahui kemampuan manajemen bank
pada saat pengelolaan aktiva produktif
sehingga dapat menghasilkan laba bersih.
Pendapatan bunga bersih dapat dihitung
dengan cara pendapatan bunga dikurangi
beban bunga. Rasio ini dibutuhkan dalam
pengelolaan bank sehingga bank-bank yang
bermasalah dapat di minimalisir. Apabila
pada perusahaan, NIM semakin tinggi hal
itu dapat menunjukkan semakin baik pula
kinerja bank.
Maka dari itu pendapatan bunga
bersih pada bank yang terjadi peningkatan

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap
Pendapatan
Operasional
(BOPO)
terhadap CAR
Biaya
Operasional
terhadap
pendapatan Operasional merupakan faktor
yang mempengaruhi profitabilitas pada
suatu bank. Rasio ini dugunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan
4

pada bank dalam melakukan kegiatan
operasinya. Biaya Operasional didapatkan
dari biaya bunga dari pihak ketiga
sedangakan untuk pendapatan operasional
adalah bunga dari operasionalnya. Rasio
BOPO apabila mengalami peningkatan
menunjukkan bahwa perusahaan tersebut
tidak
mampu
mengelola
biaya
operasionalnya,
sedangkan
apabila
semakin kecil BOPO maka semakin efektif
perusahaan tersebut dalam mengelola biaya
operasionalnya.
Apabila pada perusahaan bank tidak
bisa mengendalikan biaya operasionalnya
dibandingkan
dengan
perolehan
pendapatan nasionalnya. Maka akan
mengakibatkan laba operasional bank
semakin rendah dan salah satu yang dapat
memperbesar nilai CAR pun juga akan
menjadi rendah. Dengan adanya laba
operasional yang rendah maka nilai CAR
pun akan menjadi rendah bagitu pula

sebaliknya. Maka dari itu, meningkatnya
BOPO akan dapat menurunkan nilai CAR.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan
oleh (Anam & Handayani, 2018)
menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh
tidak
berpengaruh
terhadap
CAR.
Sedangkan penelitian yang dilakakukan
(Sorongan, 2020) menunjukkan hasil
berpengaruh Signifikan terhadap CAR.
H3: Biaya Operasional Pendapatan
Operasional
(BOPO)
berpengaruh
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR).

Return on Equity (X1)

Net Interest Margin (X2)
Capital Adequacy Ratio
(CAR)
Loan to Deposit Ratio
(X3)

(Y)

Pengaruh Biaya
Operasional Pendapatan
Operasional (X4)
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
METODE PENELITIAN
Klasifikasi Sampel
Populasi
dan
sampel
yang
dilakukan penelitian ini menggunakan bank
swasta Nasional devisa go public yang
tedaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun
teknik pengambilan sampel pada penelitian
ini yaitu menggunakan purposive sampling
yang membatasi pengambilan sampel
dengan kriteria:

1. Bank swasta Nasional devisa go public
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada penelitian ini menyajikan laporan
keuangan tahunan pada periode tahun
2016-2020.
2. Bank swasta Nasional devisa go public
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
yang telah mempublikasikan laporan
keuangan tahun 2016-2020.

5

Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data
kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2017)
metode kuantitatif yaitu metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivise
dan dapat digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu sehingga
dapat melakukan
pengumpulan data
dengan menggunakan instrument penelitian
dan analisis data yang bersifat kuantitatif
atau statistik dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data
sekunder yang bersifat historis dan
menggunakan data tahunan laporan
keuangan pada periode 2016 sampai
dengan 2020.

Capital Adequacy Ratio adalah
rasio yang dapat menunjukkan seberapa
besar jumlah aktiva bank yang menyimpan
unsur risiko (kredit, penyertaan, surat
berharga, tagihan pada bank lain) yang
dapat dibiayai dari modal bank sendiri,
disamping itu dapat diperoleh dana-dana
melalui sumber-sumber diluar bank
(Dendawijaya, 2009). Perhitungan rasio
Capital Adequacy Ratio (CAR) dilakukan
melalui surat edaran pada bank indonesia
3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001
yaitu sebagai berikut :
𝐶𝐴𝑅 =

Modal inti + Modal pelengkap
𝑥100%
Aset menurut Resiko

Return On Equity (ROE)
Return On Equity merupakan
perbandingan antara laba bersih bank
dengan modal sendiri (Dendawijaya, 2009).
Return On Equity dapat dirumuskan
menurut surat edaran bank Indonesia
Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember
2001 :

Batasan Penelitian
Terdapat beberapa batasan dalam
penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian ini memakai Sampel laporan
keuangan pada bank swasta Nasional
devisa go public yang tedaftar di Bursa
Efek Indonesia.
2. Data yang diambil pada penelitian ini
menggunakan data pada bank swasta
Nasional devisa go public yang tedaftar
di Bursa Efek Indonesia pada periode
2016 sampai dengan 2020.
3. Variabel
independen
yang
digunakannya pada penelitian ini yaitu
terdiri dari Net Interest Margin (NIM),
Loan to Deposit Ratio (LDR), Return
on Equity (ROE), dan Biaya
Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO).

𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

Net Interest Margin
Menurut (Taswan, 2010) Net
Interest Margin adalah perbandingan antara
pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata
aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih
didapatkan melalui bunga yang diterima
pada pinjaman sehingga biaya bunga dapat
dikurangi yang diperoleh dari pendapatan
dana yang telah terkumpul.
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
𝑁𝐼𝑀
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi variabel
dependan yaitu Capital Adequacy Ratio
(CAR) dan variabel independen meliputi
Net Interest Margin (NIM), Loan to
Deposit Ratio (LDR), Return On Equity
(ROE), dan Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO).

Loan to Deposit Ratio
Loan To Deposit Ratio merupakan
rasio antara seluruh jumlah kredit yang
diberikan bank dengan dana yang diterima
bank (Dendawijaya, 2009). Tingkat
kemampuan bank pada rasio LDR dapat
ditunjukkan yaitu dengan memberikan dana
pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun
oleh bank. Adapun rumus yang digunakan
dengan mencari tingginya rasio LDR yaitu:

Definisi Operasional Variabel
Capital Adequacy Ratio (CAR)
6

𝐿𝐷𝑅

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100%
𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎

dikarenakan dapat menunjukkan seberapa
tinggi bank saat melakukan efisiensi yang
dikeluarkan (Dendawijaya, 2009).
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐵𝑂𝑃𝑂
𝑥100%
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Biaya Operasional Pendapatan
Alat Analisis
Operasional (BOPO) merupakan rasio ini
Teknik analis data pada penelitian
dapat membandingkan dengan biaya
ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji
operasional terhadap pendapatan operasiasumsi klasik, dan uji hipotesis dengan
onal. Rasio ini dapat ditunjukkan seberapa
analisis
regresi
linear
berganda
tinggi bank dapat menekan biaya
menggunakan bantuan software SPSS.
operasionalnya di satu pihak,dan juga
seberapa tinggi kemampuan yang dapat
HASIL
PENELITIAN
DAN
meningkatkan pendapatan operasionalnya
PEMBAHASAN
dilain pihak, rasio BOPO mempunyai
Analisis Deskriptif
pengaruh terhadap profitabilitas bank
Tabel 1
Hasil Analisis Deskriptif Semua Variabel
Descriptive Statistics
Std.
N
Minimum Maximum
Mean
Deviation
CAR
107
.12080
1.25896
.2063446
.10735286
ROE
107
-.54704
.18305
.0455997
.11055642
NIM
107
.00184
.14456
.0475237
.01854694
LDR
107
.34344
14.30821
.9951947 1.31096951
BOPO
107
.32538
1.43136
.8339455
.21056028
Valid N (listwise)
107
Sumber: data diolah
nilai minimum variable Capital Adequacy
Dapat dilihat pada Tabel 1 yang
Ratio sebesar 0,12080 yang dimiliki oleh
menunjukkan hasil uji analisis deskriptif
PT. Bank Bukopin pada tahun 2020 hal ini
CAR yang mempunyai nilai rata-rata dari
disebabkan karena adanya asset PT. Bank
total sampel sebanyak 107 dan mean
Bukopin
yang
sudah
mempunyai
sebesar 0,2063446, dari hasil tersebut dapat
keucukupan modal guna menopang ATMR
menunjukkan bahwa kemampuan sebuah
yang kecil dibandingkan dengan bank
bank dalam membiayai seluruh asset yang
lainnya. Sedangkan untuk nilai maksimum
terdapat risiko dengan memakai modal
sebesar 1,25896 yang dimiliki oleh PT.
sendiri rata-rata yang berkisar sebesar
Bank AMAR Indonesia pada tahun 2016
0,2063446. Adapun standar deviasi yang
hal ini disebabkan karena mendapatkan
dimiliki CAR sebesar 0,10735286 maka hal
setoran modal dari pemegang saham, dan
ini dapat menunjukkan bahwa hasil nilai
juga bisa dilihat pada PT. Bank AMAR
standar deviasi lebih kecil dari pada nilai
Indonesia dari tahun 2016-2017 mengalami
rata-rata
(mean),
sehingga
dapat
penurunan dari sisi Capital Adequacy
disimpulkan bahwa sebaran data termasuk
Ratio.
dalam kategori tergolong baik yang
Tabel 1 hasil analisis deskriptif total
disebabkan karena data seragam dan juga
sampel sebanyak 107 pada tahun 2016memiliki variasi sedikit yang bersifat
2020 pada Perusahaan Perbankan Swasta
homogen. Disamping itu dapat dilihat hasil
Nasional Devisa go public yang terdaftar di
analisis deskriptif yang dapat ditunjukkan
BEI. Berdasarkan hasil analisis bahwa nilai
7

rata-rata (mean)
yang dimiliki ROE
sebesar 0,0455997 nilai minimum -0,54704
nilai maximum 0,18305 dan nilai standar
deviasi sebesar 0,11055642. Hal tersebut
menunjukkan bahwa (nilai mean < nilai
standar
deviasi),
sehingga
dapat
disimpulkan bahwa mempunyai variansi
atau keberagaman data yang besar dapat
bersifat homogen. Berdasarkan hasil
analisis deskriptif menyatakan bahwa nilai
minimum untuk variabel ROE sebesar 0,054704 yang dimiliki oleh PT Bank ICB
Bumi Putera Indonesia pada tahun 2017 hal
ini menunjukkan bahwa bank tersebut
mengalami rugi setelah pajak perusahaan
sehingga perusahaan ROE bernilai negatif
maka dari itu bank tersebut kurang efisien
dalam menghasilkan laba dibandingkan
dengan bank lainnya. Sedangkan untuk
nilai maksimum sebesar 0,18305 dimiliki
oleh PT. Bank Central Asia pada tahun
2016 hal tersebut dikarenakan bank
tersebut
mampu
mengoptimalkan
perolehan laba dan diikuti pula
meningkatnya ekuitas bank tersebut
sehingga dapat mengakibatkan rasio modal
berada pada posisi baik.
Pada Tabel 1 terdapat hasil uji spss
analisis deskriptif NIM total sampel sebanyak 107 pada tahun 2016 sampai
dengan 2020 pada Perusahaan Perbankan
Swasta Nasional Devisa go public yang
terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil analisis
bahwa nilai rata-rata (mean) yang dimiliki
oleh NIM sebesar 0,0475237 nilai minimum 0,00184 nilai maksimum 0,14456 dan
nilai standar deviasi sebesar 0,01854694.
Hal tersebut menunjukkan bahwa (nilai
mean > nilai standar deviasi), sehingga
dapat disimpulkan bahwa standar deviasi
lebih kecil dari mean yang menunjukkan
sebaran data NIM menyebar secara
homogen. Berdasarkan hasil analisis
deskriptif menyatakan bahwa nilai
minimum untuk variable NIM sebesar
0,00184 yang dimiliki oleh PT.Bank
Mayapada Internasional pada Tahun 2020,
hal ini dikarenakan bank terebut kurangnya
kemampuan bank dalam mengelola aktiva
produktifnya sedangkan nilai Minimum

sebesar 0,14456 yang dimiliki oleh
PT.Bank AMAR Indonesia pada tahun
2016 yang berarti bank tersebut memiliki
nilai yang baik yang artinya perusahaan
tersebut
mampu
mengelola
aktiva
produktifnya
guna
menghasilkan
pendapatan bunga bersih.
Pada Tabel 1 hasil analisis deskriptif total sampel sebanyak 107 pada tahun
2015-2020 pada Perusahaan Perbankan
Swasta Nasional Devisa go Publik yang
terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil analisi
bahwa nilai rata-rata (mean) yang dimiliki
LDR sebesar 0,9951947 nilai minimum
0,34344 nilai maksimum 14,308821 dan
nilai standar deviasi sebesar 1.31096951.
Hal tersebut menunjukkan bahwa (nilai
mean < nilai standar deviasi), sehingga
dapat dikatakan bahwa data diantara
anggota elemen adalah homogen tetapi
tidak bervariasi. Berdasarkan hasil analisis
deskriptif menyatakan bahwa hasil
minimum untuk variable LDR sebesar
0,34344 yang dimiliki oleh PT Bank
Capital Indonesia pada tahun 2020 yang
berarti kemampuan bank tersebut rendah
dalam likuiditasnya dan untuk nilai
maksimum yang dimiliki oleh PT.Bank
AMAR Indonesia sebesar 14,30821 pada
tahun 2016, yang berarti kemampuan pada
bank
tersebut
tinggi
dalam
hal
likuiditasnya.
Pada Tabel 1 hasil analisis deskriptif total sampel sebanyak 107 pada tahun
2016-2020 pada Perusahaan Perbankan
Swasta Nasional Devisa go public yang
terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil analisis
bahwa nilai rata-rata (mean) yang dimiliki
BOPO sebesar 0,8339455 nilai minimum
0,32538 nilai maksimum 1,43136 dan nilai
standar deviasi sebesar 0,21056028. Hal
tersebut menunjukkan bahwa (nilai mean >
nilai standar deviasi) hal tersebut
menunjukkan
bahwa
sebaran
data
tergolong baik karena data tidak bervariasi.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif
menyatakan bahwa nilai minimum untuk
variable BOPO sebesar 0,32538 yang
dimiliki oleh PT.Bank Danamon Indonesia
pada tahun 2016 hal ini dikarenakan bank
8

tidak
mampu
mengatasi
risiko
operasionalnya dan bank tidak efisien
dalam mengatur beban operasionalnya.
Sedangkan untuk nilai maksimum yang
dimiliki oleh PT.Bank Arto Indonesia
sebesar 1,43136 pada tahun 2016, hal ini
dikarenakan kenaikan beban operasional
pada pendapatan operasional yang
menyebabkan pendapatan bunga bank dan
outstanding kredit yang tidak stabil.

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sig.
1

Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan
hasil analisis uji normalitas bahwa besarnya
nilai Asymp. Sig. 0,060 > 0,05, Sehingga hal
ini dapat disimpulkan bahwa H0 diterima
yang artinya data terdisbusi normal, maka
data yang digunakan memenuhi uji asumsi
normalitas dan dapat melanjutkan uji
hipotesis.
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

3. Uji Multikolinieritas
Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
1 (Constant)
ROE
,506
1,978
NIM
,650
1,538
LDR
,664
1,507
BOPO
,490
2,042
Sumber: data diolah
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa
nilai tolerance untuk variabel ROE sebesar
0,506, variabel NIM sebesar 0,650, variabel
LDR sebesar 0,664 dan variabel BOPO
sebesar 0,490. Dari hasil tersebut bisa
dilihat bahwa memiliki nilai lebih dari 0,10,
sehingga tidak terjadinya multikolinieritas.
Lalu untuk nilai VIF untuk variabel ROE
sebesar 1,978, variabel NIM sebesar 1,538,
variabel LDR sebesar 1,507 dan untuk
variabel BOPO sebesar 2,042, maka dapat
disimpulkan bahwa dari keempat variabel
tersebur
tidak
menunjukkan
multikolinieritas.

Unstandardized
Residual
107

Normal

Mean
a,b

Parameters

Std.

,0000000
,02895877

Deviation
Most Extreme

Absolute

,084

Differences

Positive

,084

Negative

-,054

Test Statistic

,084

Asymp. Sig. (2-tailed)

,060c

,042
,542
,220
,892
,604

Sumber: data diolah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N

(Constant)
ROE
NIM
LDR
BOPO

Sumber: data diolah
2. Uji Heterokedastisitas
Dari hasil Tabel 3 dapat menunjukkan bahwa variabel independen Return On
Equity, Net Interest Margin, Loan to
Deposit Ratio dan biaya operasional
terhadap pendapatan operasional nilai
signifikan lebih dari 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hasil tersebut tidak
terjadi masalah pada heteroskedastisidas
pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi
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Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 6
Hasil Uji R2
Adjusted
Model
R
R Square R Square
a
1
,963
,927
,924
Sumber: data diolah
Pada Tabel 6 menunjukkan hasil
analisis koefisien determinasi bahwa
besarnya Adjusted 𝑅 2 ialah 0,927 yang
artinya 92,7% variansi Capital Adequacy
Ratio dapat dijelaskan variansi dari ke
empat variabel independen Return on
Equity, Net Interest Margin, Loan to
Deposit Ratio dan beban operasional
terhadap
pendapatan
operasional.
Sedangkan untuk sisanya 7,3% (100%92,7%= 7,3%) yang dijelaskan oleh faktor
lain diluar penelitian.

Sumber: data diolah
Hasil output SPSS pada Tabel 4
menunjukkan bahwa nilai dW yang
diperoleh dari tabel Durbin Wiston pada
tingkat signikan 5% yaitu 1,032 dari jumlah
sampel 83 dengan variabel independen
berjumlah (k)= 4. Dengan data tersebut
maka batas dL = 1,5440 dan batas dU =
1,7454. Nilai 1,7454 > dW < 2,968, hal ini
dapat
disimpulkan
bahwa
terjadi
autokorelasi.

Hasil Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F
Model
Regression
Residual
Total
Sumber: data diolah
1

Sum of
Squares
1,133
,089
1,222

df
4
102
106

Mean
Square
,283
,001

F
324,935

Sig.
,000b

Hasil Uji t
Pada Tabel 8 dapat menunjukkan
hasil uji-t sebagai berikut :
a. Return On Equity (ROE)
Berdasarkan
variabel
tersebut
mempunyai nilai t hitung sebesar 2,629
dengan nilai signifikan sebesar 0,010 >
0,05 yang artinya bahwa H0 diterima
dan H1 ditolak, maka dapat
disimpulkan bahwa variabel Return On
Equity tidak berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio.
b. Net Interest Margin (NIM)
Berdasarkan
variabel
tersebut
mempunyai nilai t hitung sebesar 3,846
dengan nilai signifikan sebesar 0,000 <

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
bahwa hasil Uji F sebesar 324,935 dengan
nilai signifikan 0,000 dikarenakan nilai
signifikan < 0,0 maka H0 ditolak dan H1
diterima maka model regresi yang diuji
adalah fit. Sehingga hal ini dapat
menunjukkan bahwa model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi Capital
Adequacy Ratio atau dapat dikatakan
bahwa Return On Equity, Net Interest
Margin, Loan to Deposit Ratio dan biaya
operasional
terhadap
pendapatan
operasional
secara
bersama-sama
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio.
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c.

0,05 yang artinya bahwa H0 ditolak
dan H1 diterima, maka dapat
disimpulkan bahwa variabel Net
Interest Margin berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR).
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Berdasarkan
variabel
tersebut
mempunyai nilai t hitung sebesar
27,200 dengan nilai signifikan sebesar
0,000 < 0,05 yang artinya bahwa H0
ditolak dan H1 diterima, maka dapat
disimpulkan bahwa variabel Loan to

d.

Deposit Ratio berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio
Biaya
operasional
terhadap
Pendapatan operasional (BOPO)
Berdasarkan
variabel
tersebut
mempunyai nilai t hitung sebesar 0,342
dengan nilai signifikan sebesar 0,733 >
0,05 yang artinya bahwa H0 diterima
dan H1 ditolak, maka dapat
disimpulkan bahwa variabel biaya
operasional terhadap pendapatan
operasional
tidak
berpengaruh
terhadap Capital Adequacy Ratio.

Tabel 8
Hasil Uji t

Unstandardized Coefficients
Model
1
(Constant)
ROE
NIM
LDR
BOPO
Sumber: data diolah

B
,089
,096
,737
,073
,007

Std. Error
,020
,036
,192
,003
,019

Standardized
Coefficients
Beta
,099
,127
,892
,013

t
4,469
2,629
3,846
27,200
,342

Sig.
,000
,010
,000
,000
,733

Dalam kaitannya dengan teori
sinyal yaitu variabel Return On Equity
(ROE) dimana dapat memberikan sinyal
informasi bagi investor karena laba
merupakan
faktor
yang
sangat
mempengaruhi
bagaimana
investor
mengambil keputusan untuk menanamkan
modalnya disuatu perusahaan perbankan.
Sehingga dengan mengetahui nilai Return
On Equity (ROE) dari perusahaan maka
investor dapat mengetahui besar kecilnya
suatu
keuntungan
yang
diperoleh
perusahaan dari modalnya sendiri dimasa
yang akan datang. Informasi ini nantinya
akan memprediksi potensi kerugian pada
suatu bank.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Setiono,
2017) menunjukkan bahwa ROE tidak
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR). Hal tersebut dapat dilihat
konsistennya hasil penelitian terdahulu

Pembahasan
Pengaruh Return On Equity (ROE)
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
Berdasarkan hasil uji t nilai
signifikasi Return On Equity (ROE) sebesar
0,010 dimana lebih besar dari 0,005 hal
tersebut dapat menunjukkan bahwa Return
On Equity (ROE) tidak berpengaruh
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
pada Bank Swasta Nasional Devisa yang
terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Hal
ini disebabkan karena penurunan laba
bersih setelah pajak dan total ekuitas
sehingga berdampak pada rasio modal yang
tidak baik dan mempengaruhi kecukupan
modal. Maka dari itu dapat dikatakan
apabila Return On Equity (ROE)
mengalami peningkatan maka rasio
kecukupan modal mengalami penurunan,
demikian pula sebaliknya.
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dengan hasil penelitian yang dilakukan
sekarang. Sedangkan penelitian yang
dilakukan (Hewaidy & Alyousef, 2018)
bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan sekarang yaitu Return On Equity
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio.

sekarang. Sedangkan untuk penelitian
terdahulu yang dilakukan (Vu & Dang,
2020) bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan sekarang yaitu Net Interest
Margin (NIM) tidak berpengaruh negative.
Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR)
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
Berdasarkan hasil uji t nilai
signifikasi Loan to Deposit Ratio sebesar
0,000 dimana lebih kecil dari 0,005 hal
tersebut dapat menunjukkan bahwa Loan to
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank
Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di
BEI pada tahun 2016-2020. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi LDR
maka akan menyebabkan CAR juga
semakin meningkat. Hal ini disebabkan
karena meningkatnya jumlah penyaluran
kredit dan besarnya alokasi dana ke kredit
yang menyebabkan peningkatan dalam
pendapatan bunga kredit yang diperoleh
bank. Apabila nilai kredit yang diterima
lebih kecil dibanding nilai kredit yang
diberikan dapat mempengaruhi pendapatan
dan cadangan pendanaan.
Dalam keterkaitannya dengan teori
sinyal pada variabel Loan to Deposit Ratio
(LDR) yaitu dimana dapat memberikan
sinyal yang baik ketika adanya penurunan
Loan to Deposit Ratio (LDR). Sinyal ini
dapat mengenai informasi berupa apa yang
sudah dilakukan manajemen guna
merealisasikan
keinginan
pemilik.
Informasi ini dapat berupa mengenai
penarikan dana yang dilakukan deposan
yang mengandalkan kredit sebagai sumber
likuiditasnya,sehingga dapat memprediksi
potensi kerugian bank.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian terdahulu (Bogale, 2020)
Loan to Deposit Ratio menunjukkan hasil
berpengaruh positif terhadap Capital
Adequacy Ratio. Hal tersebut dapat dilihat
konsistennya hasil penelitian terdahulu
dengan hasil penelitian yang dilakukan
sekarang. Penelitian ini bertentangan
dengan
penelitian
yang
dilakukan
(Sorongan, 2020) yang menunjukkan

Pengaruh Net Interest Margin (NIM)
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
Berdasarkan hasil uji t nilai
signifikasi Net Interest Margin (NIM)
sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,005
hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Net
Interest Margin (NIM) berpengaruh
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
pada Bank Swasta Nasional Devisa yang
terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Hal
ini dikarenakan bahwa setiap kenaikan
penghasilan yang didapat dari pendapatan
bunga
bersih
dapat
meningkatkan
kecukupan modal pada sebuah bank.
Apabila pada perusahaan NIM semakin
tinggi hal itu dapat menunjukkan semakin
baik pula kinerja bank. Dengan adanya Net
Interest Margin (NIM) maka bank dapat
menghindari berbagai masalah yang
ditimbulkan. Semakin pendapatan bunga
bersih mengalami peningkatan maka
semakin baik juga kinerja bank pada saat
mengelola aktivanya dalam bentuk kredit.
Dalam keterkaitannya dengan teori
sinyal yaitu informasi Net Interest Margin
(NIM) perbankan mampu memberikan
sinyal bagi investor untuk mengambil
keputusan. Hal ini dikarenakan Net Interest
margin (NIM) yang tinggi pada sektor
perbankan mampu menjadi acuan bahwa
bank memliki laba yang besar. Sehingga
meningkatnya Net Interest Margin (NIM)
menjadi Good News yang dapat
mempengaruhi kepercayaan investor pada
perusahaan perbankan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh penelitian
yang dilakukan (Marpaung & ., 2018)
bahwa NIM berpengaruh signifikan
terhadap CAR. Hal tersebut dapat dilihat
konsistennya hasil penelitian terdahulu
dengan hasil penelitian yang dilakukan
12

bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap
CAR.

2020)
menunjukkan
hasil
BOPO
berpengaruh Signifikan terhadap CAR.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan
Operasional
(BOPO)
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)
Berdasarkan hasil uji t nilai
signifikasi Biaya Operasional pada
Pendapatan Operasional 0,733 dimana
lebih besar dari 0,005 hal tersebut dapat
menunjukkan bahwa Biaya Operasional
pada Pendaptan Operasional (BOPO) tidak
berpengaruh terhadap Capital Adequacy
Ratio (CAR) pada Bank Swasta Nasional
Devisa yang terdaftar di BEI pada tahun
2016-2020. Hal ini dikarenakan bahwa
meningkatnya Biaya Operasional pada
Pendapatan Operasional (BOPO) akan
menyebabkan menurunnya nilai Capital
Adequacy Ratio (CAR) pada bank, dan
sebaliknya. Biaya Operasional pada
Pendapatan Operasional digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan
bank dalam melaksanakan kegiatan
operasionalnya.
Bank
yang
bisa
mengendalikan biaya operasionalnya akan
mendapatkan keuntungan yang maksimal,
hal ini disebabkan dari pendapatan
operasional bank yang didapat melebihi
dari biaya operasional yang dikeluarkan.
Dalam keterkaitannya teori sinyal
pada variabel Biaya Operasional pada
Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu
dapat memberikan sinyal berupa informasi
yang mengenai apa yang sudah dilakukan
oleh manajemen guna merealisasikan
keinginan pemilik. Informasi ini dapat
memprediksi potensi kerugian bank yang
bermasalah yaitu mengenai efisiensi bank
terkait dengan biaya operasionalnya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan (Anam &
Handayani, 2018) menunjukkan bahwa
BOPO tidak berpengaruh terhadap CAR.
Hal tersebut dapat dilihat konsistennya
hasil penelitian terdahulu dengan hasil
penelitian yang dilakukan sekarang.
Penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan
(Sorongan,

KESIMPULAN,
KETERBATASAN,
DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
pengujian
statistic yang telah dilakukan, maka
diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai
berikut :
1. Berdasarkan hasil uji t pertama yang
menunjukkan bahwa Return On Equity
(ROE) tidak berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR),
sehingga H1 ditolak yang berarti naik
turunnya
ROE
tidak
akan
mempengaruhi CAR.
2. Berdasarkan hasil uji t, yang kedua
menunjukkan bahwa Net Interest
Margin (NIM) berpengaruh terhadap
Capital Adequacy ratio (CAR),
sehingga H2 diterima yang berarti
peningkatan tau penurunan Net Interest
Margin berpengaruh terhadap Capital
Adequacy Ratio.
3. Berdasarkan hasil uji t, yang ketiga
menunjukkan bahwa Loan to Deposit
Ratio (LDR) berpengaruh terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR),
sehingga H3 diterima yang berarti
peningkatan dan penurunan Loan to
Deposit Ratio berpengaruh terjadap
Capital Adequacy Ratio.
4. Berdasarkan hasil uji t, yang keempat
menunjukkan bahwa biaya operasional
dan pendapatan operasional (BOPO)
tidak berpengaruh terhadap Capital
Adequacy Ratio (CAR), sehingga H4
ditolak yang berarti naik turunnya
BOPO tidak akan mempengaruhi CAR.
Keterbatasan
Dalam penelitian yang dilakukan,
terdapat beberapa keterbatasan yang
mempengaruhi hasil penelitian. Adapun
keterbatasan yang didapat selama proses
penelitian ini berlangsung adalah sebagai
berikut, terdapat tiga belas laporan
keuangan perbankan yang tidak memenuhi
kriteria sedangkan yang memenuhi kriteria
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pada laporan keuagan terdapat tiga puluh
bank Swasta Nasional devisa go public
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2016-2020. Adapun bank – bank
Swasta Nasional Devisa go public yang
tidak memenuhi kriteria ialah Bank J Trust
Indonesia Tbk, Bank Pembangunan Daerah
Banten Tbk, Bank Ina Perdana, Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk,
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
Tbk, Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk, Bank BPTN Tbk, Bank
Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk,
Bank Victoria Internasional Tbk, Bank Oke
Indonesia Tbk, Bank China Construction
Bank Ind.Tbk, Bank Nationalnobu Tbk,
Bank Panin Syariah Tbk, Bank Harda
Internasional Tbk. Sehingga adanya bankbank tersebut yang tidak memenuhi kriteria
laporan keuangan yang menyebabkan
berkurangnya sampel pada penelitian ini.
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