
PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS AKTIVA, SENSITIVITAS, EFISIENSI 

DAN PROFOTABILITAS TERHADAP CARPADA BANK UMUM SWASTA 

NASIONAL GO PUBLIC 

 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 
 

 

 
 

 

Oleh : 

 

PRAMITHA ADRIANI KUSUMA LAUN 

NIM : 2011210121 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2015



PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH 

Nama : Pramitha Adriani Kusuma Laun 

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Pebruari 1993 

N.I.M : 2011210121 

Jurusan : Manajemen 

Program Pendidikan : Strata 1 (S1) 

Konsentrasi : Manajemen Perbankan 

Judul : Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas, Efisiensi 

dan Profitabilitas terhadap CAR pada Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public. 

 

Disetujui dan diterima baik oleh : 

 

Dosen Pembimbing, 

Tanggal : ..................... 

 

 

 

 

    (Dr. Drs. EMANUEL KRISTIJADI, M.M.) 
 

 

 

Ketua Program Sarjana Manajemen 

Tanggal : ..................... 

 

 

 

 

(Dr. Muazaroh, SE.,MT.) 



1 
 

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 

EFFICIENCY and PROFITABILITY TOWARD CAPITAL ADEQUACY RATIO IN 

GO PUBLIC 

INDONESIAN BANKS. 

 

ABSTRACT 
 

Pramitha Adriani K.L 

 STIE Perbanas Surabaya 

Email : pramithalawn@gmail.com 

  
The purpose of the research is to determine LDR, IPR, LAR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR, and ROAsimultaneously and partially have significant 

influence toward Capital Adequacy Ratio. And wether the effect of partially have a 

significant influence toward Capital Adequacy Ratio.  

This research explains how the independent variables causing the 

dependent variable. Independent variables are LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, 

BOPO, FBIR, and ROAwhile the independent variable is Capital Adequacy Ratio. The 

subject of the research there are PT Ekonomi Raharja (Persero), Tbk, PT Bank 

Mayapada Internasional (Persero), Tbk, PT Bank Mega, Tbk, PT Bank UOB Indonesia 

(Persero), Tbk. And the technique used in this research is multiple linier regression. 

The result of this research showed thatLDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR, and ROA simultaneously have a significant influence toward 

Capital Adequacy Ratio. Partially LDR,IRR and BOPO have a significant influence 

toward Capital Adequacy Ratio, but the other variables IPR, LAR, APB, NPL, PDN, 

FBIR, and ROA which don’t have a significant influence toward Capital Adequacy 

Ratio. And the last result, the dominant variable which influencing Capital Adequacy 

Ratio is IRR. 

 

Keywords : liquidity, asset quality, sensitivity to market risk, efficiency, and profitability 

PENDAHULUAN 
 

 Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Bank memiliki fungsi sebagai 

”Financial Intermediary” yaitu 

menghimpun dana dari pihak yang 

kelebihan dana (deposan) dan 

menyalurkan dana tersebut ke pihak 

yang membutuhkan dana (debitur) 

dalam bentuk kredit. pertumbuhan 

kredit suatu bank.   
 Kemampuan suatu Bank untuk 

menutupi terjadinya kerugian 

penyaluran kredit dan pengalokasian 

dana dalam bentuk surat berharga 

dengan modal sendiri adalah CAR, 

yaitu rasio yang membandingkan antara 

modal dengan ATMR. CAR setiap bank 

seharusnya semakin meningkat, tidak 

demikian halnya yang terjadi pada 

BUSN Go Public periode tahun 2010 

triwulan I sampai 2014 triwulan IV. 

mailto:pramithalawn@gmail.com
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Tabel 1.1 

PERKEMBANGAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) 

BANK UMUM SWASTA NASIONAL GO PUBLIC 

TAHUN 2010 TW 1 - 2014 TW IV 

(dalam presentase) 

 

2010 2011 Tren 2012 Tren 2013 Tren 2014* Tren Rata" CAR Rata" Tren

1 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK 13,39 12,65 -0,74 16,45 3,80 15,82 -0,63 15,71 -0,12 14,80 0,58

2 PT BANK BUKOPIN TBK 12,06 16,34 4,28 12,71 -3,63 15,12 2,42 14,21 -0,92 14,09 0,54

3 PT BANK BUMI ARTA TBK 25,01 19,96 -5,05 19,18 -0,78 16,99 -2,19 15,07 -1,92 19,24 -2,48

4 PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK 29,29 21,58 -7,71 18 -3,58 20,13 2,13 16,43 -3,70 21,09 -3,21

5 PT BANK CENTRAL ASIA TBK 13,50 12,75 -0,75 14,24 1,49 15,66 1,42 16,86 1,20 14,60 0,84

6 PT BANK CIMB NIAGA TBK 13,24 13,09 -0,15 15,08 2,00 15,38 0,29 15,39 0,01 14,44 0,54

7 PT BANK DANAMON INDONESIA TBK 13,25 16,62 3,37 18,38 1,76 17,48 -0,90 18,17 0,69 16,78 1,23

8 PT BANK EKONOMI RAHARJA TBK 19,05 16,37 -2,68 14,21 -2,15 17,48 3,26 13,41 -4,07 16,10 -1,41

9 PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 TBK 19,69 13,38 -6,31 10,35 -3,03 13,07 2,72 21,71 8,63 15,64 0,50

10 PT BANK ICB BUMIPUTERA TBK 12,63 10,12 -2,51 11,21 1,09 13,09 1,88 17,79 4,70 12,97 1,29

11 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK 12,65 12,03 -0,62 12,92 0,89 13,34 0,42 16,01 2,67 13,39 0,84

13 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 13,36 15,13 1,77 15,48 0,35 14,93 -0,55 16,6 1,67 15,10 0,81

12 PT BANK MASPION INDONESIA 12,89 15,84 2,95 13,46 -2,38 21,00 7,55 19,43 -1,58 16,52 1,63

14 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK 20,40 14,68 -5,72 10,93 -3,75 11,19 0,26 10,44 -0,75 13,53 -2,49

15 PT BANK MEGA TBK 16,40 11,86 -4,54 16,83 4,97 17,77 0,94 15,23 -2,54 15,62 -0,29

16 PT BANK MUTIARA TBK 11,16 9,41 -1,75 10,09 0,68 14,03 3,94 13,58 -0,45 11,65 0,60

17 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK 13,50 13,45 -0,05 12,17 -1,27 15,75 3,58 16,60 0,85 14,29 0,78

18 PT BANK OCBC NISP TBK 17,23 13,75 -3,48 16,49 2,74 16,61 0,12 18,74 2,13 16,56 0,38

19 PT BANK OF INDIA INDONESIA TBK 26,91 23,19 -3,72 21,10 -2,09 15,28 -5,82 15,27 -0,01 20,35 -2,91

20 PT. BANK PAN INDONESIA BANK TBK 17,65 17,5 -0,15 14,67 -2,83 15,42 0,75 15,62 0,20 16,17 -0,51

21 PT BANK PERMATA TBK 15,27 14,07 -1,20 15,86 1,79 16,21 0,35 13,58 -2,63 15,00 -0,42

22 PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK 19,00 16,39 -2,61 14,80 -1,59 14,54 -0,26 19,06 4,52 16,76 0,02

23 PT BANK SINARMAS TBK 14,79 13,98 -0,81 18,09 4,10 23,14 5,05 18,38 -4,76 17,68 0,90

24 PT. BANK UOB INDONESIA TBK 24,33 17,61 -6,72 16,77 -0,84 17,4 0,63 14,48 -2,92 18,12 -2,46

25 PT. BANK VICTORIA INTERNASIONAL TBK 10,8 14,86 4,06 17,96 3,10 18,2 0,24 18,35 0,15 16,03 1,89

26 PT QNB BANK KESAWAN TBK 9,91 46,49 36,58 27,76 -18,73 18,73 -9,03 15,10 -3,63 23,60 1,30

-0,10 16,16 -0,06

No. Bank
CAR

Rata-Rata 16,44 16,27 -0,16 15,58 -0,69 16,30 0,71 16,20

Sumber : www.bi.go.id Laporan Keuangan Publikasi Bank Indonesia, Diolah 

 

 Berdasarkan Tabel 1.1 rata – 

rata CAR mengalami penurunan sebesar 

-0,309. Penurunan rata – rata CAR ini 

disebabkan oleh terjadinya penurunan 

http://www.bi.go.id/
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CAR pada sembilan Bank diantara dua 

puluh enam Bank Umum Swasta 

Nasional Go Public. Kenyataan ini 

menunjukkan adanya msalah pada CAR 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public, sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk mencari tahu faktor – 

faktor penyebab terjadinya penurunan 

pada CAR tersebut. Secara teori faktor 

tinggi rendahnya CAR suatu bank 

dipengaruhi dari kinerja keuangan bank 

yang meliputi kinerja aspek Likuiditas, 

Kualitas Aktiva, Sensitifitas, Efisiensi 

dan Profitabilitas. 

 Tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

signifikansi pegaruh LDR, IPR, LAR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

dan ROA secara bersama – sama 

terhadap tingkat CAR, serta mengetahui 

variabel mana yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public 

periode 2010 triwulan I sampai dengan 

tahun 2014 triwulan IV. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
 

Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan 

manajemen bank dalam menyediakan 

dana yang cukup untuk memenuhi 

kewajibannya setiap saat (Veitzhal 

2013:145). Untuk mengukur likuiditas 

dapat dihitung dengan menggunakan 

rasio LDR (Loan to Deposit Ratio), IPR 

(Investing Policy Ratio), dan LAR 

(Loan to Assets Ratio). 

 

Kualitas Aktiva 
Kualitas aktiva adalah  kemampuan  

dari  aktiva  yang  dimiliki  oleh bank 

dalam rupiah dan valuta asing dengan 

maksud untuk memperoleh penghasilan 

sesuai dengan fungsinya (Lukman 

Dendawijaya, 2009:61). Rasio kualitas 

aktiva ini dapat diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan 

diantaranya menggunakan APB (Aktiva 

Produktif Bermasalah) dan NPL (Non 

Performing Loan). 

 

Sensitivitas 

Sensitivitas merupakan penilaian 

terhadap kemampuan modal bank untuk 

mengcover akibat yang ditimbulkan 

oleh perubahan risiko pasar dan 

kecukupan manajemen risiko pasar.  
Tingkat sensitifitas dapat diukur dengan 

menggunakan IRR (Interest Rate Ratio) 

dan PDN (Posisi Devisa Netto). 

 

Efisiensi 

Efisiensi adalah rasio yang digunakan 

untuk memastikan efisiensi dan kualitas 

pendapatan bank secara benar dan 

akurat. Rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi suatu 

bank diantaranya BOPO (Beban 

Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional) dan FBIR (Fee Base 

Income Ratio). 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas atau rentabilitas rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat 

profitabilitas yang dicapai bank yang 

bersangkutan (Kasmir, 2012 : 327). 

Untuk mengukur rasio profitabilitas 

bank dapat diukur dengan menggunakan 

Return On Asset (ROA). 
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Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 
Populasi pada penelitian ini adalah 26 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive 

sampling dan kriteria yang digunakan 

yaitu Bank yang memiliki modal inti 

dari dua triliun sampai dengan sepuluh 

triliun dan memiliki tren negatif. 

Berdasarkan kriteria tersebut populasi 

yang terpilih adalah 4 Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public yaitu PT. 

Bank Ekonomi Raharja Tbk, PT. Bank 

Mayapada Internasional Tbk, PT. Bank 

Mega Tbk dan PT. Bank UOB 

Indonesia Tbk. 

 

Data Penelitian 
Penelitian ini mengambil data sekunder 

yang diperoleh melalui situs Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

yaitu dari laporan keuangan Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public 

mulai periode triwulan satu tahun 2010 

sampai triwulan ke empat tahun 2014 

yang kemudian diolah dan dianalisis 

untuk kebutuhan penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu metode 

pengumpulan data dimana penelitian 

memperoleh data dan laporan – laporan 

serta catatan – catatan di Bank 

Indonesia serta dari bank-bank yang 

bersangkutan pengumpulan data beruba 

laporan keuangan. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi variabel 

bebas (X) terdiri dari X1 (LDR), X2 

(IPR), X3 (LAR), X4 (APB), X5 (NPL), 

X6 (IRR), X7 (PDN), X8 (BOPO), X9 

(FBIR), X10 (ROA) dan variabel terikat 

Y (CAR). 

 

Definisi Operasional Variabel CAR 

LDR IPR LAR APB NPL IRR PDN BOPO FBIR ROA 

BANK 

Penghimpun Dana Penyalur Dana 

Kinerja Keuangan 

Bank 

Likuiditas Kualitas Aset Sensitifitas Efisiensi Profitabilitas 

CAR 

+ + + - - - + + +/-

) 

+/- 
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CAR merupakan Rasio yang 

menunjukan kemampuan suatu Bank 

untuk menutupi kemungkinan 

terjadinya kerugian dari penyaluran 

kredit dan pengalokasian dana dalam 

bentuk surat berharga dengan modal 

sendiri.  

%100



KreditRisikoMenurutTertimbangAktiva

dal
CAR



 

 

LDR 
  LDR adalah rasio antara 

seluruh jumlah kredit yang diberikan 

bank dengan dana yang diterima oleh 

bank (Lukman Dendawijaya, 

2009:116), rasio ini menunjukkan salah 

satu penilaian likuiditas bank. Semakin 

tinggi LDR maka semakin rendah 

kemampuan likuiditasnya, disebabkan 

karena jumlah dana yang diperlukan 

untuk membiayai kredit menjadi 

semakin besar. Dalam (SEBI 

No.13/30/dpnp-16 Desember 2011) 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

%100
Diberikan yangKredit  Total


KetigaPihakDanaTotal

LDR

 

 

IPR 
 Menurut Kasmir (2010;269), 

rasio IPR digunakan untuk mengukur 

kemampuan Bank dalam melunasi 

kembali kewajibannya kepada deposan 

dengan cara melikuidasi surat – surat 

berharga yang dimilikinya atau untuk 

mengukur seberapa besar dana yang 

dialokasikan dalam bentuk investasi 

surat berharga. 

%100
BerhargaSurat -Surat


KetigaPihakDanaTotal

IPR

 

 

LAR 
 Menurut Kasmir (2010:271), 

Loan to Asset Ratio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat likuiditas bank yang 

menunjukan kemampuan bank untuk 

memenuhi permintaan kredit dengan 

menggunakan total aset yang diberikan 

bank dibandingkan dengan besarnya 

total aset yang dimiliki oleh bank. 

Semakin tinggi rasio semakin rendah 

tingkat likuiditas bank karena jumlah 

aset yang diperlukan untuk membiayai 

kreditnya menjadi semakin besar. 

%100
Diberikan yangKredit Jumlah 


JumlahAset

LAR
 

 

APB 
Rasio ini menunjukkan 

kemampuan bank dalam mengelola total 

aktiva produktifnya. Semakin tinggi 

rasio ini maka semakin besar jumlah 

aktiva produktif bank yang bermasalah 

sehingga menurunkan tingkat 

pendapatan bank dan berpengaruh pada 

kinerja bank.  

100%
ProduktifAktivaTotal

BermasalahProduktifAktiva
APB

 

NPL 

 NPL adalah kredit yang tidak 

menetapi jadwal angsuran sehingga 

terjadi tunggakan. NPL atau sering 

disebut kredit bermasalah dapat 

diartikan sebagai pinjaman yang 

mengalami kesulitan peunasan akibat 

adanya faktor kesengajaan dan atau 

karena faktor eksternal diluar 

kemampuan kendali debitur.  

100%
Kredit  Total

BermasalahKredit  Total
NPL

 

IRR 
Menurut Siamat (2010:281), 

risiko tingkat suku bunga adalah risiko 

yang timbul akibat berubahnya tingkat 

bunga yang pada gilirannyaakan 

menurunkan nilai pasar, surat – surat 

berharga, pada saat yang sama bank 
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membutuhkan likuiditas. Rumus yang 

digunakan adalah: 

%100x
IRSL

IRSA
IRR 

 
 

PDN 
 PDN dapat didefinisikan 

sebagai rasio yang menggambarkan 

tentang perbandingan antara selisih 

aktiva valas dan pasiva valas ditambah 

dengan selisih bersih off balance sheet 

dibagi dengan modal, selain itu dapat 

pula diartikan sebagai angka yang 

merupakan penjumlahan dari nilai 

absolut untuk jumlah dari selisih bersih 

aktiva dan pasiva dalam neraca untuk 

setiap valuta asing, ditambah dengan 

selisih bersih tagihan dan kewajiban 

baik yang merupakan komitmen 

maupun kontijensi dalam rekening 

administratif untuk setiap valas, yang 

semuanya dinyatakan dalam rupiah. 

100%
Modal

PV) - (AV





 SheetBalance Off
PDN

 
 

BOPO 

 BOPO adalah rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam mengelola biaya 

operasional dalam rangka mendapatkan 

pendapatan operasional. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam 

melakukan kegiatan operasinya.  

100%
lOperasiona Pendapatan

lOperasiona Biaya
BOPO

 

FBIR 

 Menurut Kasmir (2010:115), 

FBIR adalah pendapatan yang diperoleh 

dari jasa diluar bunga dan provinsi 

pinjaman. Adapun keuntungan yang 

diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya ini 

antara lain diperoleh dari biaya 

administrasi, biaya kirim, biaya tagih, 

biaya provinsi dan komisi, biaya sewa, 

biaya iuran, dan biaya lainnya. FBIR 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

100%
Bunga Ops Pend.

BungaLuar  Di Ops Pend.
FBIR

 

ROA 
 ROA merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

bank dalam memperoleh keuntungan 

(laba) secara keseluruhan. Semakin 

besar CAR, maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi 

bank tersebut dari sisi penggunaan aset 

(Lukman Dendawijaya, 2009: 118).  

%100
aktiva  totalrata-Rata

pajak sebelum Laba
xROA

 

 

Alat Analisis 

 Untuk menguji hubungan 

anatra variabel bebas (X) terhadap satu 

variabel terikat (Y) maka digunakan 

model analisis regresi linier berganda. 
Melakukan analisis regresi untuk 

menentukan arah dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tergantung dengan 

menggunakan rumus regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + β4 X4 

+ β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9 

X9 + β10 X10 + ei  

Keterangan :  

Y = CAR  

α  = Konstanta  

β1 – β10 = Koefisien Regresi  

X1 = LDR 

X2 = IPR 

X3 = LAR 

X4 = APB 

X5 = NPL 

X6 = IRR 

X7 = PDN 
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X8 = BOPO 

X9 = FBIR 

X10 = ROA 

ei =Variabel pengganggu 

diluar model 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis Regresi Linier Berganda 
 Regresi Linear Berganda 

adalah persamaan yang digunakan 

untuk memperkirakan dari variabel 

tergantung dan nilai variabel bebas yang 

sudah diketahui. Persamaan regresi 

mengukur pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas yaitu LDR, IPR, LAR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR 

dan ROA terhadap variabel tergantung 

CAR, maka akan diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

HASIL PERHITUNGAN ANALISIS 

REGRESI 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) 24,483 3,432 

LDR 0,304 0,058 

IPR -0,188 0,045 

LAR -0,69 0,082 

APB -0,054 0,313 

NPL 0,093 0,366 

IRR 0,208 0,031 

PDN -0,051 0,054 

BOPO -0,067 0,018 

FBIR -0,045 0,02 

ROA 0,312 0,27 

R                = 0,862                

F Hitung     = 19,653 

R Square  = 0,743               

Sig.             = 0,000   
Sumber : Lampiran 12, (data diolah) 

 

Berdasarkan tabel 4.12, maka diperoleh 

persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

CAR = 24,483 + 0,304 X1 – 0,188 X2 – 

0,691 X3 – 0,054 X4 + 0,093 X5 + 0,208 

X6 – 0,051 X7 – 0,067 X8 – 0,045 X10 + 

0,312 X11 + e 

 

1. Konstanta  = 24,483 

menunjukkan besarnya variabel 

CAR apabila LDR, IPR, LAR, 

APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, 

FBIR dan ROA memiliki nilai 0 

(nol), maka variabel CAR sebesar 

24,483 persen. 

2. Nilai koefisien X1  sebesar 

0,304 menunjukan bahwa jika LDR 

mengalami peningkatan sebesar 

satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,304 persen, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya jika apabila 

variabel LDR diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,304 persen dengan 

asumsi bahwa nilai variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

3. Nilai koefisien X2  sebesar -

0,188 menunjukkan bahwa jika IPR 

mengalami penurunan sebesar satu 

persen maka akan mengakibatkan 

kenaikan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,188 persen, dengan 

asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel IPR diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

peningkatan pada variabel 

tergantung CAR sebesar 0,188  

persen dengan asumsi bahwa nilai 
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dari variabel bebas lainnya adalah 

konstan. 

4. Nilai koefisiensi X3 ( ) sebesar -

0,690 menunjukkan bahwa jika 

LAR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan  penurunan pada 

variabel tergantung CAR sebesar -

0,690 persen, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel LAR diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

kenaikan  pada variabel tergantung 

CAR sebesar -0,690 persen, dengan 

asusmsi bahwa nilai dari variabel 

lainnya adalah konstan. 

5. Nilai koefisien X4 ( ) sebesar -

0,054 menunjukkan bahwa jika 

APB mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar -

0,054 persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel APB diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

peningkatan  pada variabel 

tergantung CAR sebesar -0.054 

persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya konstan. 

6. Nilai koefisien X5 ( ) sebesar 

0,093 menunjukkan bahwa jika 

NPL mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,093 persen, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel NPL diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,093 persen, dengan 

asumsi bahwa variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

7. Nilai koefisien X6 ( ) sebesar 

0,208 menunjukkan bahwa jika 

IRR mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,208 persen, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel IRR diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,208 persen, dengan 

asumsi bahwa nilai variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

8. Nilai koefisien X7 (β7) sebesar -

0,051 menunjukkan bahwa jika 

PDN mengalami penurunan sebesar 

satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,051 persen, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

Sebaliknya apabila variabel PDN 

diturunkan sebesar satu persen 

maka akan terjadi peningkatan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,051 persen dengan asumsi bahwa 

nilai dari variabel bebas lainnya 

adalah konstan. 

9. Nilai koefisien X8 ( ) sebesar -

0,067 menunjukkan bahwa jika 

BOPO mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan penurunan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,067 persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel BOPO diturunkan sebesar 
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satu persen maka akan terjadi 

kenaikan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,067 persen, dengan 

asumsi bahwa nilai variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

10. Nilai koefisien X9 ( ) sebesar -

0,045 menunjukkan bahwa jika 

FBIR mengalami penurunan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,045 persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel FBIR diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

peningkatan pada variabel 

tergantung CAR sebesar 0,045 

persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. 

11. Nilai koefisien X10 ( ) sebesar 

0,312 menunjukkan bahwa jika 

ROA mengalami peningkatan 

sebesar satu persen maka akan 

mengakibatkan kenaikan pada 

variabel tergantung CAR sebesar 

0,312 persen, dengan asumsi bahwa 

variabel bebas lainnya adalah 

konstan. Sebaliknya apabila 

variabel ROA diturunkan sebesar 

satu persen maka akan terjadi 

penurunan pada variabel tergantung 

CAR sebesar 0,312 persen, dengan 

asumsi bahwa variabel bebas 

lainnya adalah konstan. 

 

Analisis Uji F (Simultan) 

Berdasarkan nilai koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,862 yang 

mengidentifikasikan bahwa variabel 

bebas secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang kuat terhadap variabel 

tergantung. Sedangkan koefisien 

determinasi atau R Square sebesar 0, 

743 yang berarti F hitung = 19,653 > F 

tabel = 1,97 sehingga dapat disimpulkan 

H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, 

variabel bebas X1, X2, X3, X4, X5, X6, 

X7, X8, X9 dan X10 secara bersama – 

sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat Y. 

Perubahan yang terjadi pada variabel 

tergantung sebesar 74,3 persen 

dipengaruhi oleh variabel bebas secara 

bersama-sama sedangkan sisanya 25,7 

persen dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model penelitian. 

 

Analisis uji t (Parsial) 
Uji t digunakan untuk mengukur apakah 

variabel bebas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public.  

 

 

Tabel 4.14 

HASIL UJI PARSIAL (UJI t) 

 

Variabel 

t 

Hitung t Tabel 

Kesimpulan 

R r
2
 H0 H1 

LDR 5,198 1,66757 Ditolak Diterima 0,533 0,28409 

IPR -4,179 1,66757 Diterima Ditolak -0,45 0,2043 

LAR -8,373 1,66757 Diterima Ditolak -0,71 0,50694 

APB -0,171 -1,66757 Diterima Ditolak -0,02 0,00044 

NPL 0,253 -1,66757 Diterima Ditolak 0,031 0,00096 
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IRR 6,714 ±1,99547 Ditolak Diterima 0,631 0,39816 

PDN -0,955 ±1,99547 Diterima Ditolak -0,12 0,01323 

BOPO -3,692 -1,66757 Ditolak Diterima -0,41 0,16728 

FBIR -2,222 1,66757 Diterima Ditolak -0,26 0,0676 

ROA 1,157 1,66757 Diterima Ditolak 0,139 0,01932 
     Sumber : Lampiran 14, (data diolah) 
a. Pengaruh LDR terhadap 

CAR 

Berdasarkan Gambar 4.2 

nilai t hitung variabel LDR yang 

diperoleh adalah sebesar 5,198 dan t 

tabel sebesar 1,66757, sehingga dapat 

dilihat bahwa t hitung 5,198 lebih besar 

dari t tabel 1,66757, maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak H1 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel LDR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi parsial 

(r
2
) adalah 0,28409 yang berarti secara 

parsial variabel LDR memberikan 

kontribusi sebesar 28,409 persen 

terhadap variabel CAR. 

 

b. Pengaruh IPR terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.3 nilai t hitung 

variabel IPR yang diperoleh adalah 

sebesar -4,179 dan t tabel sebesar 

1,66757 sehingga dapat dilihat bahwa t 

hitung -4,179 lebih kecil dari t tabel 

1,66757, maka dapat disimpulkan H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel IPR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah 0,2043 yang berarti 

secara parsial variabel IPR memberikan 

kontribusi sebesar 20,43 persen 

terhadap variabel CAR. 

 

c. Pengaruh LAR terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.4 nilai t hitung 

variabel LAR yang diperoleh adalah 

sebesar -8,373 dan t tabel sebesar 

1,66757 sehingga dapat dilihat bahwa t 

hitung -8,373 lebih kecil dari t tabel 

1,66757, maka dapat disimpulkan H0 

diterima H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel LAR 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah 0,50694 yang berarti 

secara parsial variabel LAR 

memberikan kontribusi sebesar 50,694 

persen terhadap variabel CAR. 

d. Pengaruh APB terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.5 nilai t hitung 

variabel APB yang diperoleh adalah 

sebesar -0,171 dan t tabel sebesar -

1,66757 sehingga dapat dilihat bahwa t 

hitung -0,171 lebih besar dari t tabel -

1,66757, maka dapat disimpulkan H0 

diterima H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel APB 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah 0,00044 yang berarti 

secara parsial variabel APB 

memberikan kontribusi sebesar 0,044 

persen terhadap variabel CAR. 

e. Pengaruh NPL terhadap CAR 
Berdasarkan gambar 4.6 

nilai t hitung variabel NPL yang 

diperoleh adalah sebesar 0,253 dan t 

tabel sebesar -1,66757 sehingga dapat 

dilihat bahwa t hitung 0,253 lebih besar 

dari t tabel -1,66757, maka dapat 

disimpulkan H0 diterima H1 ditolak. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel NPL 

secara parsial mempunyai pengaruh 
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positif yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah 0,00096 yang berarti 

secara parsial variabel NPL 

memberikan kontribusi sebesar 0,096 

persen terhadap variabel CAR. 

 

f. Pengaruh IRR terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.7 nilai 

t hitung variabel IRR yang diperoleh 

adalah sebesar 6,714 dan t tabel sebesar 

 1,99547 sehingga dapat dilihat bahwa 

t hitung 6,714 lebih besar dari  

1,99547, maka dapat  disimpulkan H0 

ditolak H1 diterima. Hal ini berarti 

bahwa IRR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan 

terhadap CAR. Besarnya koefisien 

determinasi parsial (r
2
) adalah 0,39816 

yang berarti secara parsial variabel IRR 

memberikan kontribusi sebesar 39,816 

persen terhadap variabel CAR. 

 

g. Pengaruh PDN terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.8 nilai 

t hitung variabel PDN yang diperoleh 

adalah sebesar -0,955 dan t tabel 

sebesar  1.99547 sehingga dapat 

dilihat bahwa t hitung -0,955 lebih kecil 

dari  1.99547, maka dapat  

disimpulkan H0 diterima H1 ditolak. Hal 

ini berarti bahwa PDN secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap CAR. Besarnya 

koefisien determinasi parsial (r
2
) adalah 

0,01323 yang berarti secara parsial 

variabel PDN memberikan kontribusi 

sebesar 1,323 persen terhadap variabel 

CAR. 

 

h. Pengaruh BOPO terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.9 nilai t hitung 

variabel BOPO yang diperoleh adalah 

sebesar -3,692 dan t tabel sebesar -

1,66757 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa t hitung -3,692 lebih kecil dari t 

tabel -1,66757 maka dapat disimpulkan 

H0 ditolak H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel BOPO 

secara parsial mempunyai pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap CAR. 

Besarnya koefisien determinasi parsial 

(r
2
) adalah 0,16728 yang berarti secara 

parsial variabel BOPO memberikan 

kontribusi sebesar 16,728 persen 

terhadap variabel CAR. 

i. Pengaruh FBIR terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.10 

nilai t hitung variabel FBIR yang 

diperoleh adalah sebesar -2,222 dan t 

tabel sebesar 1,66757 sehingga dapat 

dilihat bahwa t hitung -2,222 lebih kecil 

dari t tabel 1,66757, maka dapat 

disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

FBIR secara parsial mempunyai 

pengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap CAR. Besarnya koefisien 

determinasi parsial (r
2
) adalah 0,0676 

yang berarti secara parsial variabel 

FBIR memberikan kontribusi sebesar 

6,76 persen terhadap variabel CAR. 

 

j. Pengaruh ROA terhadap CAR 

Berdasarkan gambar 4.11 nilai t hitung 

variabel ROA yang diperoleh adalah 

sebesar 1,157 dan t tabel sebesar 

1,66757 sehingga dapat dilihat bahwa t 

hitung 1,157  lebih kecil dari t tabel 

1,66757, maka dapat disimpulkan H0 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel ROA 

secara parsial mempunyai pengaruh 

positif yang tidak signifikan terhadap 

CAR. Besarnya koefisien determinasi 

parsial (r
2
) adalah 0,01932 yang berarti 

secara parsial variabel ROA 

memberikan kontribusi sebesar 1,932 

persen terhadap variabel ROA. 
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PEMBAHASAN KESESUAIAN 

DAN KETIDAKSESUAIAN 

DENGAN TEORI 

a. LDR 

Secara teori pengaruh LDR 

terhadap CAR adalah positif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh LDR 

terhadap CAR adalah positif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori.  

Kesesuaian teori dengan hasil 

penelitian ini disebabkan karena LDR 

mengalami penurunan yang artinya 

peningkatan total kredit lebih kecil 

dibanding peningkatan dana pihak 

ketiga. Akibatnya terjadi peningkatan 

pendapatan lebih kecil dibanding 

peningkatan biaya, sehingga laba 

menurun dan CAR bank juga 

mengalami penurunan. Akan tetapi 

selama periode penelitian triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2014, CAR sampel penelitian 

yang dibuktikan dengan rata – rata tren 

negatif sebesar -0,309 persen. 

b. IPR 

Secara teori pengaruh IPR 

terhadap CAR adalah positif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh IPR 

terhadap CAR adalah negatif, sehingga 

penelitian ini tidak sesuai teori. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian 

dengan teori dikarenakan secara teori 

apabila IPR meningkat, yang berarti 

peningkatan surat-surat berharga yang 

dimiliki lebih besar daripada dana pihak 

ketiga. Akibatnya, pendapatan bunga 

bank meningkat lebih besar 

dibandingkan dengan biaya bunga. 

Sehingga laba bank meningkat, modal 

meningkat, dan CAR pun meningkat. 

Akan tetapi selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014, CAR sampel 

penelitian yang dibuktikan dengan rata 

– rata tren negatif sebesar -0,309 persen. 

Penurunan CAR disebabkan oleh karena 

meningkatnya modal inti dari laba 

masih lebih kecil daripada peningkatan 

ATMR. 

 

c. LAR 

Secara teori pengaruh LAR 

terhadap CAR adalah positif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh LAR 

terhadap CAR adalah negatif, sehingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian teori dengan 

hasil penelitian ini disebabkan karena 

LAR mengalami peningkatan, yang 

artinya peningkatan jumlah kredit yang 

diberikan lebih besar dibandingkan 

dengan peningkatan jumlah asset yang 

dimiliki bank. Akibatnya terjadi 

peningkatan pendapatan bunga, 

sehingga laba bank menjadi meningkat 

dan CAR bank juga meningkat. Akan 

tetapi selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014, CAR sampel 

penelitian yang dibuktikan dengan rata 

– rata tren negatif sebesar -0,309 persen. 

Penurunan ini dikarenakan kenaikan 

modal inti yang lebih kecil daripada 

kenaikan asset tertimbang menurut 

resiko. 

 

d. APB 

Secara teori pengaruh APB 

terhadap CAR adalah negatif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh APB 

terhadap CAR adalah negatif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian teori dengan hasil 

penelitian ini disebabkan karena APB 

mengalami peningkatan. Meningkatnya 

APB disebabkan karena peningkatan 

aktiva produktif bermasalah lebih besar 



13 
 

dibandingkan dengan peningkatan total 

aktiva produktif. Akibatnya, terjadi 

penurunan pendapatan lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan 

pendapatan bunga, sehingga modal inti 

menurun, laba bank menurun dan CAR 

juga menurun. Akan tetapi selama 

periode penelitian triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014, 

CAR sampel penelitian yang dibuktikan 

dengan rata – rata tren negatif sebesar -

0,309 persen.  

 

e. NPL 

Secara teori pengaruh NPL 

terhadap CAR adalah negatif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat pengaruh NPL 

terhadap CAR adalah positif, sehingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori.  

Ketidaksesuaian teori dengan 

hasil penelitian ini disebabkan karena 

NPL mengalami penurunan, yang 

artinya peningkatan jumlah kredit 

bermasalah lebih kecil dibandingkan 

peningkatan total kredit maka akan 

mengakibatkan peningkatan jumlah 

biaya pencadangan lebih kecil daripada 

peningkatan pendapatan, sehingga laba 

akan meningkat dan CAR bank juga 

mengalami peningkatan. Akan tetapi 

selama periode penelitian triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2014, CAR sampel penelitian 

yang dibuktikan dengan rata – rata tren 

negatif sebesar -0,309 persen. Hal ini 

dikarenakan kenaikan modal inti 

tersebut masih lebih kecil daripada 

kenaikan asset tertimbang menurut 

resiko. 

 

f. IRR 

Secara teori pengaruh IRR 

terhadap CAR adalah positif dan 

negatif. Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh IRR 

terhadap CAR adalah positif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian teori dengan hasil 

penelitian ini disebabkan karena IRR 

mengalami penurunan, yang artinya 

kenaikan IRSA lebih kecil dibanding 

kenaikan IRSL. Dalam penelitian ini 

suku bunga mengalami peningkatan, 

sehingga menyebabkan kenaikan 

pendapatan lebih kecil dibanding 

kenaikan biaya. Hal ini menyebabkan 

laba bank akan mengalami penurunan, 

dan CAR bank juga mengalami 

penurunan. Akan tetapi selama periode 

penelitian triwulan I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2014, CAR 

sampel penelitian yang dibuktikan 

dengan rata – rata tren negatif sebesar -

0,309 persen. 

 

g. PDN 

Secara teori pengaruh PDN 

terhadap CAR adalah positif dan 

negatif. Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh PDN 

terhadap CAR adalah negatif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian penelitian ini dengan 

teori disebabkan karena PDN bank 

sampel penelitian mengalami 

peningkatan. Meningkatnya PDN 

disebabkan peningkatan aktiva valas 

dengan persentase lebih kecil daripada 

persentase peningkatan pasiva valas, 

yang berarti peningkatan pendapatan 

bunga lebih besar daripada peningkatan 

biaya bunga. Sehingga pendapatan 

meningkat, laba meningkat, modal 

meningkat, dan CAR mengalami 

peningkatan. Akan tetapi selama 

periode penelitian triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014, 

CAR sampel penelitian yang dibuktikan 

dengan rata – rata tren negatif sebesar -

0,309 persen. Penurunan ini disebabkan 
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oleh peningkatan modal lebih kecil 

daripada peningkatan ATMR. 

 

h. BOPO 

Secara teori pengaruh BOPO 

terhadap CAR adalah negatif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh BOPO 

terhadap CAR adalah negatif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori.  

Kesesuaian teori dengan hasil 

penelitian disebabkan karena BOPO 

mengalami peningkatan yang artinya 

peningkatan alokasi dana untuk 

membiayai kegiatan operasional lebih 

besar daripada peningkatan pendapatan 

operasional. Akibatnya laba bank akan 

menurun, CAR juga ikut menurun. 

Akan tetapi selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014, CAR sampel 

penelitian yang dibuktikan dengan rata 

– rata tren negatif sebesar -0,309 persen. 

 

i. FBIR 

Secara teori pengaruh FBIR 

terhadap CAR adalah positif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh FBIR 

terhadap CAR adalah negatif, seingga 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori. 

Ketidaksesuaian penelitian ini 

disebabkan karena hasil penelitian 

menunjukkan bahwa FBIR meningkat, 

berarti terjadi peningkatan pendapatan 

operasional selain bunga lebih besar 

dibandingkan peningkatan pendapatan 

operasional. Akibatnya laba bank 

meningkat, modal meningkat, dan CAR 

pun meningkat. Akan tetapi selama 

periode penelitian triwulan I tahun 2010 

sampai dengan triwulan IV tahun 2014, 

CAR sampel penelitian yang dibuktikan 

dengan rata – rata tren negatif sebesar -

0,309 persen. Penurunan tersebut 

disebabkan oleh karena meningkatnya 

modal inti dari laba yang bersumber 

dari fee based income masih lebih kecil 

daripada peningkatan ATMR.  

 

j. ROA 

Secara teori pengaruh ROA 

terhadap CAR adalah positif. 

Berdasarkan hasil analisis linier 

berganda terlihat jika pengaruh ROA 

terhadap CAR adalah positif, sehingga 

penelitian ini sesuai dengan teori. 

Kesesuaian teori dengan hasil 

penelitian disebabkan karena ROA 

mengalami penurunan yang artinya 

peningkatan laba sebelum pajak lebih 

kecil dibanding peningkatan total asset. 

Akibatnya CAR juga menurun. Akan 

tetapi selama periode penelitian 

triwulan I tahun 2010 sampai dengan 

triwulan IV tahun 2014, CAR sampel 

penelitian yang dibuktikan dengan rata 

– rata tren negatif sebesar -0,309 persen. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif dan pengujian hipotesis pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa rasio 

LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR dan ROA secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap CAR pada 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public. Besarnya pengaruh variabel 

LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 

PDN, BOPO, FBIR dan ROA secara 

bersama-sama terhadap CAR pada Bank 

Umum Swasta Nasional Go Public 

sebesar 74,3 persen, sedangkan sisanya 

sebesar 25,7 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dengan demikian, 

hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa LDR, IPR, LAR, APB, NPL, 

IRR, PDN, BOPO, FBIR dan ROA 

secara bersama-sama mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

pada Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public diterima atau terbukti. 

 Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel LDR, IRR 

dan BOPO mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR. Sedangkan 

variabel IPR, LAR, APB, NPL, PDN, 

FBIR dan ROA mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap CAR. 

CAR sampel penelitian mengalami 

penurunan yang di buktikan dengan tren 

negatif sebesar -0,309 persen. 

 Diantara kesepuluh variabel 

bebas, yaitu LDR, IPR, LAR, APB, 

NPL, PDN, IRR, BOPO, FBIR dan 

ROA yang memiliki pengaruh paling 

besar terhadap CAR pada Bank Umum 

Swasta Nasional Go Public triwulan I 

tahun 2010 sampai dengan triwulan IV 

tahun 2014 adalah variabel bebas IRR, 

karena mempunyai nilai koefisien 

determinasi parsial tertinggi dan 

memiliki pengaruh yang signifikan, 

yaitu sebesar 39,816 persen bila 

dibandingkan dengan nilai koefisien 

determinasi parsial pada variabel bebas 

lainnya. 

 Penelitian ini memiliki banyak 

keterbatasan, adapun keterbatasan (1) 

Periode penelitian yang digunakan 

hanya selama 5 tahun yaitu mulai 

triwulan  I tahun 2010 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2014 (2) 

Jumlah variabel yang diteliti juga 

terbatas, hanya meliputi pengukuran 

untuk Likuiditas (LDR, IPR dan LAR), 

Kualitas Aktiva (APB dan NPL), 

Sensitivitas (IRR dan PDN), Efisiensi 

terhadap pasar (BOPO dan FBIR), 

Profitabilitas (ROA) (3) Subyek 

penelitian ini hanya terbatas pada empat 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public yang masuk dan terpilih menjadi 

sampel bank penelitian yaitu Bank 

ekonomi Raharja Tbk, Bank Mayapada 

Internasional Tbk, Bank Mega Tbk dan 

Bank UOB Indonesia Tbk. 

 Berdasarkan hasil penelitian 

ini, maka dapat diberikan saran kepada 

Bank Umum Swasta Nasional Go 

Public yaitu pihak bank sampel 

penelitian (1) Kebijakan yang terkait 

dengan variabel CAR, untuk PT. Bank 

Ekonomi Raharja, Tbk, PT. Bank 

Mayapada Internasional Tbk, PT. Mega 

Tbk dan PT. Bank UOB Indonesia Tbk 

menunjukkan bahwa rata – rata tren 

CAR mengalami penurunan sebesar -

0,309 persen. Maka keempat bank 

tersebut diharuskan untuk 

meningkatkan kinerja manajemennya 

untuk dapat mengelola permodalannya 

dengan baik (2) Kebijakan yang terkait 

dengan LDR, untuk PT. Bank UOB 

Indonesia Tbk dan  PT. Bank Mayapada 

Internasional Tbk, menunjukkan bahwa 

rata – rata tren LDR mengalami 

mengalami penurunan agar dapat 

meningkatkan penyaluran kreditnya 

dengan melakukan peningkatan LDR 

(3) Kebijakan yang terkait dengan IRR, 

untuk PT. Bank Mega Tbk dan PT. 

Bank Mayapada Internasional Tbk, 

menunjukkan bahwa rata – rata tren 

IRR mengalami penurunan, yang 

artinya kenaikan IRSA lebih kecil 

dibanding kenaikan IRSL (4) Kebijakan 

yang terkait dengan BOPO, untuk 

semua bank sampel penelitian 

menunjukkan bahwa rata – rata tren 

BOPO mengalami peningkatan agar 

dapat meningkatkan efisiensi 

operasionalnya dengan melakukan 

penurunan rasio BOPO. 

 Bagi penelitian selanjutnya 

sebaiknya mengambil tema sejenis, 

sebaiknya menambahkan periode 

penelitian dan variabel bebas agar 

penelitian yang dihasilkan lebih 

signifikan, inovatif dan dapat 
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memperluas pengetahuan mahasiswa 

mengenai seluk-beluk dunia perbankan 

dengan melihat perkembangan 

perbankan Indonesia 

yang terbaru. 
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