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RINGKASAN 

Mokhamad Saiful Anam, 2018, Pengaruh Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) (Studi Perbandingan pada Bank Konvensional dan 

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012 – 2016), Dr. Dra. Siti Ragil 

Handayani, M.Si., 151 Hal + xvi 

 

Indikator modal merupakan urat nadi perbankan oleh karenanya kriteria 

pengukuran kesehatan dan kinerja bank menjadi hal yang esensial untuk 

diperhatikan oleh pihak manajemen. Kriteria rasio modal haruslah di kedepankan 

mengingat industri perbankan adalah industri  yang dalam kegiatan usahanya 

mengandalkan kepercayaan masyarakat. Mengingat pentingnya kecukupan modal 

yang ada pada perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah, Bank 

Indonesia selaku bank sentral menetapkan rasio kecukupan modal (CAR) yang 

harus dicapai oleh bank sebesar 8%. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja 

keuangan terhadap capital adequacy ratio pada bank konvensional dan bank 

umum syariah di Indonesia dan apakah ada perbedaan pegaruh diantara keduanya. 

Hasil penelitian tersebut akan memberikan gambaran apakah capital adequacy 

ratio dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank 

umum syariah dan apakah ada perbedaan pengaruh diantara keduanya. 

Jenis penelitian adalah explanatory research. Lokasi penelitian dilakukan 

di sepuluh bank konvensional dan sebelas bank umum syariah yang telah dipilih 

sesuai dengan kriteria pengambilan sampel (purposive sampling). Data yang 

digunakan adalah data sekunder mengenai laporan keuangan tahunan masing – 

masing bank sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda menggunakan SPSS 21.0  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ROA, ROE, BOPO 

dan LDR atau FDR untuk bank konvensional dan bank umum syariah berpengaruh 

secara simultan terhadap capital adequacy ratio. Untuk pengaruh parsial bank 

konvensional, variabel ROA, ROE dan LDR berpengaruh signifikan terhadap 

capital adequacy ratio dan variabel BOPO tidak berpengaruh signifikan.  

Sedangkan untuk pengaruh parsial bank umum syariah, variabel FDR berpengaruh 

signifikan terhadap capital adequacy ratio dan variabel ROA, ROE dan BOPO 

tidak berpengaruh signifikan.  

 

Kata Kunci: Return On Assets, Return On Equity, Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, Loan to Deposits Rati, Financing to Deposits Ratio, 

Capital Adequacy Ratio, Bank Konvensional, Bank Umum Syariah 
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SUMMARY 

Mokhamad Saiful Anam, 2018, The Influence of Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Operational Cost on Operational Revenue 

(BOPO) and Loan to Deposit Ratio (LDR) on the Capital Adequacy Ratio (A 

comparative Study on Commercial Banks and Islamic Commercial Banks 

Year 2012 – 2016), Dr. Dra. Siti Ragil Handayani, M.Si., 151 Hal + xvi 

  

The capital indicator is the lifeblood of the bank therefore the health and 

performance measurement criteria of the bank become essential to be considered 

by management. Criteria for capital ratio should be prioritized considering the 

banking industry is an industry in which its business activities rely on public trust. 

Because the capital adequacy ratio on commercial banks and islamic commercial 

banks is very important, Bank Indonesia as the central bank set the capital 

adequacy ratio (CAR) to be achieved by banks by 8%. 

The purpose of this study is to analyze the influence of financial 

performance on capital adequacy ratio on commercial banks and islamic 

commercial banks in Indonesia and is there a difference of influence between 

commercial banks and islamic commercial banks. The result of this study will 

provide an overview of weather the capital adequacy ratio can be influenced by 

financial performance on commercial banks and islmaic commercial banks and is 

there a difference of influence between commercial banks and islamic commercial 

banks. 

The type of research used is explanatory research. The location of the 

research was conducted in ten conventional banks and eleven syariah banks that 

have been selected in accordance with the criteria of sampling (purposive 

sampling). The data used are secondary data on the annual financial statements of 

each sample bank. The data analysis used is multiple linier regression analysis 

using SPSS 21.0.  

 The results of this study indicate that the ROA, ROE, BOPO and LDR or 

FDR variables for commercial banks and islamic commercial banks affect 

simultaneously to capital adequacy ratio. For the partial influence of commercial 

banks, ROA, ROE and LDR variables significantly influence the capital adequacy 

ratio and BOPO variable has no significant influence. As for the partial influence 

of islamic commercial banks, FDR variables significantly influence the capital 

adequacy ratio and ROA, ROE and BOPO variables have no significant effect. 

 

Keywords: Return On Assets, Return On Equity, Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional, Loan to Deposits Rati, Financing to Deposits Ratio, 

Capital Adequacy Ratio, Commercial Bank, Islamic Commercial Bank 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Menurut SK Menkeu RI No, 792/90 lembaga keuangan adalah semua 

badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpuan, dan 

penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi 

perusahaan. 

Pengertian lain tentang lembaga keuangan adalah badan usaha yamg 

kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (financial assets) atau 

tagihan (claims) dibandingkan dengan aset nonkeuangan (nonfinancial 

assets). Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan 

dananya pada surat – surat berharga.  Di samping itu, lembaga keuangan 

menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain: simpanan, 

kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme 

pembayaran, dan mekanisme transfer dana (Latumaerissa, 2013:40). 

“Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi 

modern yang melayani masyarakat pemakai jasa – jasa keuangan. Sering 

lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan karena 

fungsi pokoknya melakukan intermediasi antara defisit unit dengan surplus 

unit” (Latumaerissa, 2013:40). 

 Berdasarkan pengertian lembaga keuangan di atas maka fungsi dari 

lembaga keuangan adalah untuk menjembatani kepentingan antara kelompok 

masyarakat yang kelebihan dana (idle funds) yang umumnya disebut sebagai 

saver unit dengan kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan 

danan (borrower unit). Sesungguhnya fungsi lembaga keuangan sangatlah luas 

cakupannya, namun pada hakikatnya dapat dikemukakan di sini beberapa 
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fungsi pokok lembaga keuangan antara lain sebagaimana yang dilihat  dalam 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Fungsi- fungsi Lembaga Keuangan 

Sumber: Latumaerissa (2013: 40) 

       Menurut penelitian Piteriya, Hidayat dan Endang (2015) menyatakan 

bahwa salah satu jenis dari lembaga – lembaga keuangan yang memiliki peran 

peran yang cukup signifikan dalam perekonomian suatu negara adalah lembaga 

keuangan perbankan. Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam menjembatani kebutuhan modal 

kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Fungsi utama sektor 

perbankan dalam kebijakan makro ekonmi adalah menjadikan uang efektif agar 

dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu negara. 

 Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dari pengertian bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan salah satu kelompok dari lembaga keuangan yang memiliki 

kontribusi yang penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan 

investasi antara pihak yang memiliki dana yang lebih dengan pihak yang 

kekurangan dana. 

 Perbankan Indonesia telah mengalami berbagai macam reformasi, dimulai 

dari digulirkannya Pakto 1988. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 

88 yang dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto adalah kemudahan di dalam 

pendirian bank swasta nasional. Dengan modal disetor minimum Rp. 10 miliar, 

seseorang dapat mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), syarat modal disetor minimum sebesar Rp. 50 juta 

(www.lipsus.kontan.co.id, 26 Februari 2018). Menurut Fitrianto dan Mawardi 

(2006) dalam waktu 2 tahun setelah adanya kebijakan ini memacu para 

konglomerat Indonesia pada saat itu untuk melakukan portofolio investasi 

dalam bisnis perbankan dengan adanya 73 bank baru dan pembukaan 301 

cabang baru. Akan tetapi kondisi ini belum di ikuti dengan membaiknya aspek 

permodalan pada industri perbankan seperti tingginya non performing loan 

(NPL) dan rendahnya capital adequacy ratio (CAR). Aspek permodalan bagi 

perbankan nasional sangatlah penting karena kekuatan modal yang bessar di 

butuhkan dalam persaingan global. 

 Dibalik keuntungan dari adanya kebijakan Pakto 88 yang didapatkan para 

http://www.lipsus.kontan.co.id/
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pelaku bisnis saat itu, kebijakan ini dianggap kurang matang. Hal ini 

menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti krisis ekonomi 1997. 

Terjadinya krisis moneter 1997 sebagai akibat dari jatuhnya nilai mata uang 

Rupiah terhadap Dolar Amerika serikat merupakan sebuah bencana bagi dunia 

perbankan yang keberadaannya sudah rapuh disebabkan lemahnya aspek 

permodalan dari bank yang bersangkutan. Krisis moneter atau yang lebih 

dikenal dengan istilah krismon yang diawali dengan jatuhnya nilai mata uang 

Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat pada pertengahan 1997, mengakhiri 

booming industri perbankan yang terjadi pada era kebijakan Pakto 88. Satu per 

satu bank mengalami gulung tikar dan menjadi salah satu penyebab krisis 

ekonomi di Indonesia semakin parah (www.lipsus.kontan.co.id, 27 Februari 

2018). 

 Secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, maka hadirnya 

bank syariah sudah menjadi keinginan bagi para pelaku bisnis maupun 

masyarakat bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat K.H. Mas 

Mansyur, ketua pengurus besar Muhammadiyah perode 1937 – 1944 pernah 

menyatakan bahwa umat islam di Indonesia terpaksa menggunakan jasa bank 

konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba ( 

www.cermati.com, 27 Februari 2018). Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa 

latar belakang agama penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menjadi salah 

satu penyebab munculnya berbagai macam bank – bank umum syariah pada 

saat ini. 

 Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok 

http://www.lipsus.kontan.co.id/
http://www.cermati.com/


5 
 

    
 

kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja dari Tim 

Perbankan MUI tersebut maka pada tahun 1991 berdirilah bank syariah pertama 

di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada tahun 1998, 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 

7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas 

menyebutkan bahwa terdapat dua sistem perbankan di Indonesia (dual banking 

system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. 

Peluang ini disambut baik oleh para pihak perbankan, yang ditandai dengan 

berdirinya beberapa Bank Islam, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD 

Aceh dll (www.ojk.go.id , 27 Februari 2018). 

 Terlepas dari latar belakang terbentuknya bank umum syariah di atas, 

muncul anggapan di kalangan masyarakat mengenai tidak adanya perbedaan 

antara bank umum syariah dengan bank konvensional. Branding pada 

perbankan syariah hanya sebatas pada kemasannya saja namun pendekatan 

operasionalnya lebih merujuk kepada bank konvensional. Hal ini terjadi karena 

adanya pendekatan pengembangan produk bank umum syariah yang dilakukan 

hanya untuk mensyariahkan produk konvensional. Hal itulah yang 

menyebabkan munculnya dilemma di kalangan masyarakat, yaitu antara 

memilih bank konvensional dengan bunga rendah tetapi haram atau 

menggunakan bank umum syariah yang konon tanpa bunga, tetapi diganti 

dengan istilah bagi hasil, tetapi nilainya seringkali jauh lebih tinggi. 

(www.kompasiana.com, 27 Februari 2017). 

http://www.kompasiana.com/
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Kegagalan suatu perusahaan khusunya yang bergerak dalam bidang 

perbankan baik bank konvensional maupun bank umum syariah dapat dilihat 

dan diukur antara lain melalui cara menganalisa laporan keuangan. “Laporan 

keuangan adalah suatu  laporan yang menggambarkan hasil dari proses 

akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data – 

data atau aktivitas tersebut” (Sundjaja dan Barlian 2003:76). Analisis laporan 

keuangan dapat membantu mengetahui penilaian tingkat kinerja keuangan bank 

yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang mencakup 

penilaian terhadap faktor – faktor permodalan, aktiva produktif, rentabilitas, 

dan likuiditas.  

 Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang (LPK) Bank 

Indonesia Triwulan I – 2013, perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya 

kenaikan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan 

pertumbuhan ini disebabkan karena perununan permintaan domestik. Kendati 

demikian, pada sisi lain stabilitas sistem perbankan tetap terjaga. Hal ini dapat 

dilihat dari Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang (LPK) Bank Indonesia, 

perbankan Indonesia pada triwulan I-2013 tetap menunjukkan kinerja yang 

positif di tengak kondisi perekonomian dunia yang mengalami perlambatan. 

Kinerja yang positif ini dicerminkan dari kondisi rasio permodalan yang berada 

di atas ambang aman yaitu sebesar 8 % yang dicapai melalui perolehan 

profitabilitas perbankan yang cukup tinggi dan upaya peningkatan efisiensi 

yang dilakukan oleh perbankan (LPK Bank Indonesia 2013, 27 Februri 2017). 
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Tabel 1 Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan 
Indikat

or 

Utama 

2011 

(Triwulan) 

2012 

(Triwulan) 

2013 

(Triwulan) 

I II III IV I II III IV I 
Total 

Aset 

(Triliun 

Rp) 

3.06

5,83 

3.195,

08 

 

3.371,

45 

 

3.652,

80  

3.708,

73  

 

3.891,

12  

 

4.009,

37  

 

4.262,

59  

 

4.313,83  

 

DPK 

(Triliun 

Rp) 

2.35

1,36 

2.438,

01 

2.544,

86 

2.784,

91 

2.826,

00 

2.955,

77 

3.050,

00 

3.225,

20 

3.243,14 

Giro 540,

79 

577,0

0 

580,5

6 

652,6

5 

656,0

6 

718,2

7 

726,2

2 

767,0

7 

754,23 

Tabung

an 

722,

73 

753,6

8 

797,0

1 

898,3

0 

888,9

2 

939,2

0 

981,5

0 

1.076,

83 

1.047,43 

Deposit

o 

1.08

7,83 

1.107,

34 

1.167,

30 

1.233,

97 

1.281.

02 

1.298,

30 

1.342,

28 

1.381,

30 

1.441,47 

CAR 

(%) 

17,5

3 

16,99 16,62 16,07 18,19 17,45 17,33 17,32 18,92 

NPL 

(%) 

2,81 2,74 2,67 2,17 2,29 2,18 2,07 1,87 1,97 

ROA 

(%) 

3,03

% 

3,03% 3,08% 2,99% 3,01% 3,11% 3,06% 3,08% 2,99% 

BOPO 

(%) 

77,8

3% 

85,82

% 

87,01

% 

85,34

% 

76,74

% 

74,74

% 

75,20

% 

75,40

% 

75,46% 

LDR 

(%) 

78,4

3% 

81,20

% 

82,20

% 

79,20

% 

81,21

% 

83,93

% 

84,63

% 

84,70

% 

86,11% 

       Ket: Data Triwulan I-2013 menggunakan posisi Maret 2013 

Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia 2013, 

2017 

 

Adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 serta keinginan 

penulis untuk mendapatkan data pada lima tahun terakhir, maka hal itulah yang 

mendasari penulis untuk mengambil penelitian dengan data tahun 2012 – 2016.  

       Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui 

berbagai faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, 

sensitivitas terhadap risiko pasar (capital, assets, quality, management, 

earnings, liquidity, sensitivity to market risks/ CAMELS) (Peraturan Bank 
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Indonesia No. 6/10/2004). Kontribusi perbankan memang sangat diperlukan 

dalam suatu negara, untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap industri 

perbankan agar usaha perbankan sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan 

pengawasan industri perbankan tersebut adalah agar bank bisa memelihara 

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, 

manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan 

usaha bank. Berikut dalam tabel 2 dibawah ini disajikan perbandingan rasio 

kinerja keuangan bank konvensional dengan bank umum syariah pada periode 

2012 – 2016. 

Tabel 2 Perbandingan Rasio Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan 

Bank Syariah periode 2012 - 2016 

Rasio 

Bank Konvensional Bank Umum Syariah 

2012 2013 2014 2015 2016 
Mea

n 
2012 2013 2014 2015 2016 

Mea

n 

ROA 3,11 3.08 2,85 2,32 2,36 2,74 2,14 2,00 0,41 0,49 0,65 1,14 

BOPO 74,10 74,08 76,29 81,4

9 

82,2

3 

77,6

4 

74,9

7 

78,2

1 

96,9

7 

97,0

1 

96,0

2 

88,6

4 

LDR/ 

FDR 

83,58 89,70 89,42 92,1

1 

90,4

3 

89,0

5 

100,

00 

100,

32 

86,6

6 

88,0

3 

87,5

1 

92,5

0 

Sumber: Data Diolah dari SPI dan SPS 2012 – 2016, 2017 

 Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bank konvensional dan bank 

syariah yang diukur dari tingkatan rasio ROA, BOPO dan LDR/ FDR pada 

periode tahun 2012 – 2016. Dalam tabel tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa bank konvensional lebih baik kinerjanya jika ditinjau dari mean ROA 

bank konvensional yaitu 2,74%, dibandingkan mean ROA bank syariah  sebesar 

1,14%. Dibandingkan dengan bank syariah, mean bank konvensional untuk 

ROA telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebesar 1,5%, sedangkan bank syariah perlu upaya peningkatan dalam Return 
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on Asset nya agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. ROA untuk kedua 

jenis bank tersebut selama periode 2012 – 2016 mengalami fluktuasi. Mean 

BOPO bank konvensional lebih baik yaitu 77,64% dibandingkan dengan mean 

BOPO dari bank syariah sebesar 88,64%, karena semakin kecil BOPO maka 

semakin efisien pula kinerja dari suatu bank, meskipun demikian kedua bank 

sama – sama telah memenuhi standar BI untuk BOPO yaitu dibawah 92%. 

Sedangkan untuk rasio LDR/ FDR, mean LDR bank syariah menunjukkan hasil 

yang lebih baik yaitu 92,50% dibandingkan dengan mean LDR dari bank 

konvensional sebesar 89,05%. Untuk mean LDR baik bank syariah maupun 

bank konvensional berada pada batas aman dari standar yang telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia yaitu 85%– 110% meskipun LDR/ FDR dari kedua bank 

tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2012 – 2016. 

 Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional didukung 

dengan tetap bertahannya bank syariah pada saat perbankan nasional 

mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998 dan krisis global pada tahun 

2008. Menghadapi masalah ekonomi khususnya di sektor perbankan tersebut 

maka pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 1998 membentuk 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tugas pokok dari Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yakni penyehatan perbankan, 

penyelesaian asset bermasalah dan pengembalian uang negara yang tersalur 

dalam sektor perbankan. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi 

perbankan untuk mendapatkan status sehat dari BPPN, salah satunya yakni 

capital adequacy ratio harus berada minimum pada batas yang telah ditentukan. 
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 Mengingat pentingnya kecukupan modal yang ada pada perbankan baik 

bank konvensional maupun bank syariah, Bank Indonesia selaku bank sentral 

menetapkan rasio kecukupan modal (CAR) yang harus dicapai oleh bank umum 

Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 

12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum 

konvensional ditetapkan sekitar 8% .Ketentuan mengenai jumlah CAR ini harus 

ditaati oleh semua bank baik bank konvensional maupun umum bank syariah. 

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme bagi 

setiap bank untuk mengelola seluruh aktiva yang dimiliki untuk mendapatkan 

keuntungan bagi bank. Berikut disajikan tabel perbandingan CAR untuk bank 

konvensional dan bank umum syariah. 

Tabel 3 Perbandingan CAR Bank Umum Syariah dan Bank  Konvensional  

Rasio 
Bank Syariah Bank Konvensional 

2012 2013 2014 2015 2016 
Mea

n 
2012 2013 2014 2015 2016 

Mea

n 

CAR 14,13 14,42 15,74 15,0
2 

15,2
1 

14,9
0 

17,4
3 

18,1
3 

19,5
7 

21,3
9 

22,5
7 

19,8
2 

Sumber : Data Diolah dari SPI dan SPS 2012 – 2016, 2017 

 Tabel diatas menunjukkan kinerja keuangan bank umum syariah dan bank 

umum konvensional yang diukur dari segi permodalan. Berdasarkan tabel 1, 

maka dapat diketahui bahwa mean rasio kecukupan modal (CAR) pada bank 

umum konvensional terlihat lebih baik dibandingkan dengan mean CAR yang 

dimiliki oleh bank umum syariah. Hal ini ditunjukkan dengan lebih tingginya 

CAR selama periode 2012 – 2016 yang dimiliki oleh bank umum konvensional 

dibandingkan dengan bank umum syariah. Tingginya rasio kecukupan yang 

terdapat pada bank konvensional menandakan bahwa kemampuan bank umum 
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konvensional dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya lebih baik bila 

dibandingkan dengan bank umum syariah sehingga merupakan bank yang 

solvabel. Hal ini dikarenakan tingginya rasio kecukupan modal yang dimiliki 

oleh bank konvensional menandakan bahwa bank tersebut mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang – hutangnya.    

Berdasarkan perbedaan dalam kinerja keuangan yang diukur dengan rasio 

ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR serta perbedaan yang terdapat dalam rasio 

kecukupan modal (CAR) diantara bank konvensional dengan bank umum 

syariah, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat hubungan 

diantara kinerja keuangan yaitu ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR dengan 

rasio kecukupan modal (CAR) yang terdapat pada perbankan konvensional dan 

bank umum syariah. Alasan inilah yang melatar belakangi penulis untuk 

mengambil penelitian pada bank konvensional dan bank syariah. 

 Pemilihan variabel CAR sebagai variabel dependen dikarenakan CAR 

merupakan salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menjaga tingkat 

kesehatan bank. Hal ini sesuai dengan teori menurut Riyadi (2004: 149) yang 

menyatakan bahwa tingkat kesehatan pada dasarnya dinilai dengan berbagai 

aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembanga bank seperti aspek 

permodalan, sset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (CAMEL). Salah satu 

penilaian yang digunakan dalam aspek permodalan suatu bank adalah 

kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank. Penilaian tersebut 

didasarkan pada capital adequacy ratio (CAR) yang telah ditetapkan oleh 

peraturan Bank Indonesia.  
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 Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu capital adequacy ratio 

dapat dipengaruhi kinerja keuangan suatu perbankan dalam hal ini rasio 

rentabilitas. Tingkat rentabilitas yang tinggi dapat menjadi salah satu indikator 

naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Hubungan 

yang terdapat diantara rasio rentabilitas terhada rasio kecukupan modal di atas 

didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto dan Mawardi 

(2006), Krisna (2008), Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013), Siti 

Fatimah (2014) dan Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan maupun parsial antara rasio 

rentabilitas yaitu ROA, ROE dan BOPO terhadap rasio kecukupan modal 

(CAR) dan penelitian yang dilakukan oleh Piteriya, Hidayat dan Endang (2015) 

yang bertujuan untuk mengetahui kinerja bank yang memiliki CAR tinggi 

dengan bank yang memiliki CAR rendah, yang diukur dengan dengan rasio 

rentabilitas yaitu ROI dan ROE. 

 Selain  menggunakan ukuran rentabilitas, kinerja keuangan perbankan 

dapat diukur dengan ukuran likuiditas yang diproksikan Loan to Deposits Ratio 

atau Financing to Deposits Ratio. Rasio ini menjadi pertimbangan bagi pihak 

manajemen dalam menerima dan menyalurkan permintaan kredit. Semakin 

tinggi LDR maka bank tidak likuid karena semua dananya diberikan untuk 

kepentingan eksternal sedangkan jika nilai LDR rendah atau likuid dikarenakan 

bank masih mempunyai sedikit dana untuk dipinjamkan pada pihak eksternal 

dan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat dilihat hubungan LDR/ FDR dengan CAR yaitu, saat LDR/ FDR 
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tinggi yang disebabkan pembiayaan tinggi sedangkan dana yang dihimpun 

sedikit dapat menyebabkan CAR menurun (dengan asumsi CAR digunakan 

untuk menutupi kekurangan dana tersebut). Hubungan yang terdapat diantara 

rasio likuiditas terhadap rasio kecukupan modal diatas didukung dengan adanya 

penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto dan Mawardi (2006), Krisna (2008), 

Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013), Siti Fatimah (2014) dan 

Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh secara simultan maupun parsial antara rasio likuiditas yaitu LDR 

atau FDR terhadap rasio kecukupan modal (CAR). 

 Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu dari Fitrianto dan 

Mawardi (2006), Krisna (2008), Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman 

(2013), Siti Fatimah (2014),Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) dan Piteriya, 

Hidayat dan Endang (2015)  dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh baik 

secara simultan maupun parsial antara rasio – rasio keuangan yang dijadikan 

sebagai variabel independen terhadap rasio kecukupan modal (CAR) sebagai 

variabel dependen. Namun dari hasil penelitian – penelitian terdahulu tersebut 

terdapat  perbedaan pengaruh diantara rasio keuangan yang digunakan sebagai 

variabel bebas terhadap rasio kecukupan modal (CAR) sebagai variabel yang 

diteliti. Hubungan antara rasio keuangan terhadap rasio kecukupan modal 

dalam penelitian – penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada tabel 4. 

Berdasarkan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu tersebut, hal inilah yang 

melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh kinerja keuangan yang 
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diproksikan oleh ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR terhadap rasio kecukupan 

modal (CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. 

Tabel 4 Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Rasio Kecukupan Modal 

Peneliti 

(Tahun) 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Rasio Kecukupan 

Modal 

ROA 

terhadap 

CAR 

ROE 

terhadap 

CAR 

BOPO 

terhadap 

CAR 

LDR/ FDR 

terhadap 

CAR 

Fitrianto dan 

Mawardi 

(2006) 

Berpengaruh Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Krisna (2008) 
 

– 
Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 
Berpengaruh 

Abusharba, 

Triyuwono, 

Ismail dan 

Rahman 

(2013) 

Berpengaruh 

 

 

– 

 

 

– 

Berpengaruh 

Siti Fatimah 

(2014) 
Berpengaruh 

-  
Berpengaruh Berpengaruh 

Yuliani, 

Werastuti dan 

Sujana (2015) 

Tidak 

Berpengaruh 

 

– Berpengaruh Berpengaruh 

Piteriya, 

Hidayat dan 

Endang (2015) 

 

– Berhubungan 

 

– 

 

– 

Sumber: Data Peneliti, 2017 

 Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh secara 

parsial maupun simultan dari kinerja keuangan bank konvensional dan bank 

syariah terhadap rasio kecukupan modal serta apakah terdapat perbedaan 

pengaruh diantara keduanya yang diukur dengan menggunakan  ROA, ROE, 

BOPO dan LDF atau FDR. Rasio – rasio tersebut digunakan karena seperti 

diketahui rasio rentabilitas dan likuiditas digunakan sebagai pengukuran 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, semakin besar 

tingkat keuntungan suatu bank, maka akan berdampak pada meningkatnyaa 

modal sendiri. Dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang 

terkait dengan permodalan (CAR) juga semakin meningkat. Dari latar belakang 

inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh kinerja keuangan baik secara parsial maupun simultam terhadap rasio 

kecukupan modal pada bank konvensional dan bank umum syariah, dengan 

judul penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) (Studi Perbandingan pada Bank Konvensional dan Bank 

Umum Syariah di Indoesia Periode 2012 – 2016)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh parsial antara Return On Assets (ROA) terhadap Cap 

ital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah 

periode tahun 2012 – 2016? 

2. Apakah ada pengaruh parsial antara Return On Equity (ROE) terhadap Cap- 

ital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah 

periode tahun 2012 – 2016? 

3. Apakah ada pengaruh parsial antara Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada bank konvensional dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 

2016?  
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4. Apakah ada pengaruh parsial antara Loan to Deposits Ratio (LDR) atau 

Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah periode tahun 2012 

– 2016?  

5. Apakah ada pengaruh simultan antara Return On Assets (ROA), Return On 

Equity (ROE), BOPO dan Loan to Deposits Ratio (LDR) atau Financing to 

Deposits Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

konvensional dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 2016? 

6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Return On Assets (ROA) Return On 

Equity (ROE), BOPO dan Loan to Deposits Ratio (LDR) atau Financing to 

Deposits Ratio (FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

konvensional dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 2016?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan peneneliti 

an ini adalah: 

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh parsial antara Return On Assets  

(ROA) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional 

dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 2016. 

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh parsial antara Return On Equity 

(ROE) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional 

dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 2016. 

3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh parsial antara Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy 
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Ratio (CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah periode tahun 

2012 – 2016. 

4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh parsial antara Loan to Deposits 

Ratio (LDR) atau Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional dan bank umum syariah 

periode tahun 2012 – 2016. 

5. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh simultan faktor kinerja keuangan 

yang terdiri atas komponen Return On Assets (ROA), BOPO dan Loan to 

Deposits Ratio (LDR) atau Financing to Deposits Ratio (FDR) terhadap 

rasio kecukupan modal (CAR) pada bank konvensional dan bank syariah 

periode tahun 2012 – 2016. 

6. Mengetahui dan menjelaskan perbedaan pengaruh Return On Assets (ROA), 

BOPO dan Loan to Deposits Ratio (LDR) atau  Financing to Deposits Ratio 

(FDR) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional  

dan bank umum syariah periode tahun 2012 – 2016? 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Aspek Akademis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang keuangan terutama dalam memahami kinerja 

keuangan melalui analisis rasio – rasio keuangan, seperti Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), Lon to Deposits Ratio (LDR) atau  
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Financing to Deposits Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 

b.   Bagi pihak lain 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan dalam melakukan 

penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Aspek Praktis 

Bagi bank atau perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana 

guna mengetahui bagaimana hubungan antara permodalan dengan kinerja 

keuangan bank atau perusahaan sehingga bank atau perusahaan memiliki 

kebijakan di bidang permodalan yang nantinya akan berpengaruh terhadap 

pengoptimalan kinerja keuangan bank atau perusahaan. Selain itu penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengelolaan dana dalam 

rangka menjaga kesehatan bank melalui Capital Adequacy Ratio (CAR).  

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Garis besar kerangka pemikiran adalah untuk memberikan gambaran 

umum dalam skripsi ini yakni sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan  

 penelitian, kontribusi penelitian, serta kerangka pemikiran. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

     Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan tinjauan pustaka yang digun- 

akan untuk mendukung pembahasan masalah, yaitu penelitian 

terdahulu, perbankan, laporan keuangan, kinerja keuangan, capital 
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adequacy ratio (CAR), hubungan antar variabel, dan model 

konsep dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, dikemukakan tentang gambaran umum perusahaan, 

penyajian data, dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V     : PENUTUP 

 Pada bab ini disajikan kesimpulan hasil penelitian dan akan akan 

dikemukakan saran – saran yang dianggap perlu guna 

kemungkinan penerapan untuk perbaikan kondisi perbankan. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Fitrianto dan Mawardi (2006) 

       Fitrianto dan Mawardi (2006) melakukan penelitian dengan judul 

Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi 

terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Maksud dari penelitian ini adalah mengkaji dan analisis pengaruh 

antara risiko kredit (NPL), risiko asset (NPA), profitabilitas (ROA dan 

ROE), likuiditas (LDR), dan efisiensi usaha (BOPO.) terhadap rasio modal 

(CAR). Populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan terhadap bank 

yang telah go public di BEJ dengan data dari tahun 2000 – 2004, diambil 

dari Indonesian Capital Market DictionaryIndonesian Capital Market 

Dictionary dan JSX Watch Busniness Indonesia. Analisis data yang 

dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka – angka 

dan perhitungannya menggunakan metode statistic yang dibantu dengan 

program SPSS versi 11.0. analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. 

 Hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) menunjukkan bahwa 

NPL, NPA, ROE, dan BOPO tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap CAR, sedangkan ROA dan LDR berpengaruh secara signifikan 

terhadap CAR. Hal ini membuktikan bahwa kecukupan modal tidak hanya 
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berpengaruh pada enam faktor tersebut namun juga dipengaruhi oleh 

variabel – variabel lain dan kondisi makro ekonomi. 

2. Krisna (2008) 

       Krisna (2008) melakukan penelitian dengan judul Faktor – faktor yang 

Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (Studi pada Bank Umum di 

Indonesia Periode Tahun 2003 – 2006). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat pengaruh variabel ROI, ROE, BOPO, NIM, LDR 

dan NPL terhadap CAR. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling dengan kriteria bank umum di Indonesia yang menyajikan laporan 

keuangan periode 2003 sampai dengan 2006 dan bank umum yang 

memperoleh laba pada periode 2003 sampai dengan 2006. 

       Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan 

persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan t – statisitik 

untuk menguji koefisien regresi parsial. Selain itu f – statistik untuk menguji 

keberartian pengaruh secara bersama- sama dengan level of significance 

5%. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas  dan uji 

autokorelasi. 

       Hasil penelitian Krisna (2008) menunjukkan bahwa data ROI, LDR dan 

NPL secara parsial signifikan terhadap CAR pada tingkat signifikansi 

kurang dari 5% (sebesar 3,6%; 0,01% dan 0,01%). ROE, BOPO dan NIM 

tidak signifikan mempengaruhi CAR dengan nilai signifikan sebesar 79,6%; 

22,4% dan 23,6%. Namun demikian disarankan agar dilakukan penelitian 
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lanjutan dengan memasukkan rasio keuangan bank yang lain sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi CAR. 

3. Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013) 

       Abusharba, Triwuryono, Ismail dan Rahman (2013) melakukan 

penelitian dengan judul Determinants of Capital Adequacy Ratio (CAR) in 

Indonesian Islamic Commercial Banks. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis faktor – faktor penentu rasio kecukupan modal pada 

industri perbankan syariah di Indonesia. Sumber data yang diperoleh 

merupakan data sekunder dari laporan tahunan bank syariah dan statistik 

perbankan syariah yang bersumber dari Bank Indonesia periode 2009 

sampai dengan 2011. 

Analisis regresi linier berganda dan matriks korelasi pair – wise 

digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas yaitu 

profitabilitas (ROA), kualitas aktiva produktif (NPF), struktur deposito 

(DEP), likuiditas (FDR) dan efisiensi operasional (OEOI) pada variabel 

rasio kecukupan modal (CAR). Studi menemukan bahwa profitabilitas dan 

likuiditas berhubungan positif dengan rasio kecukupan modal. Sementara 

itu, dana yang tidak tertagih diukur dengan Non Performing Financing 

(NPF)  signifikan tapi berhubungan negatif dengan rasio kecukupan modal. 

Di sisi lain, dana deposan dan efisiensi operasional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kecukupan modal pada bank syariah di Indonesia. 

4. Siti Fatimah (2014) 

          Siti Fatimah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rentabilitas, 
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Efisiensi dan Likuiditas terhadap Kecukupan Modal Bank Umum Syariah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh rentabilitas (ROA), efisiensi (BOPO) dan likuiditas (FDR) 

terhadap kecukupan modal (CAR) dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Variabel independen penelitian ini adalah rasio ROA, BOPO dan 

FDR. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah CAR. 

       Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis 

menggunakan metode analisis VECM. Hasil penelitian menyatakan ROA 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR, BOPO berpengaruh positif 

signifikan dan FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Selain 

itu, terdapat hubungan jangka panjang antara BOPO dan FDR terhadap 

CAR, sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan antara ROA, 

BOPO dan FDR terhadap CAR. 

5. Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) 

Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), 

Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) (Studi pada 

Bank Umum Swasta Nasional Devisa). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh rasio LDR, NPL, ROA dan BOPO terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

Variabel independen penelitian ini adalah rasio LDR, NPL, ROA dan 

BOPO. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
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CAR. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 

yang didahului dengan dilakukan pengujian terhadap uji asumsi klasik, 

kemudian analisis regresi dan uji model yang terdiri dari analisis koefisien 

determinasi, uji simultan (uji F) serta uji parsial (uji t) dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 18.0. 

       Setelah dilakukan pengolahan data, diketahui bahwa hasil uji hipotesis 

pertama (H1) memperoleh hasil LDR berpengaruh negatif signifikan 

terhadap CAR, hipotesis kedua (H2) memperoleh hasil bahwa NPL 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CAR, hipotesis ketiga (H3) 

memperoleh hasil bahwa ROA berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap CAR dan hipotesis keempat (H4) memperoleh hasil bahwa BOPO 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. 

6. Piteriya, Hidayat dan Endang (2015) 

       Piteriya, Hidayat dan Endang (2015) melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan ROI dan ROE pada Bank CAR 

Tinggi dengan Bank CAR Rendah (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar 

di BEI Periode 2011 – 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja bank yang memiliki CAR tinggi dengan bank yang 

memiliki CAR rendah, yang diukur dengan rasio rentabilitas yaitu ROI dan 

ROE. 

       Variabel dalam penelitian ini adalah rasio CAR, ROI dan ROE. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Paired Sample T – test dan Analysis of  

Variance.  
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B. Perbankan  

1. Pengertian dan Fungsi Bank 

       Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari 

kelompok masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkan dana 

tersebut kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana dan 

membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk 

diberikan bantuan dana. “Undang – undang yang berlaku saat ini bank 

diartikan sebagai 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” (Arbi, 2013:18). Oleh karena itu bank merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam 

perekonomian suatu negara sebagai lemabaga perantara keuangan 

(financial intermediary) serta merupakan urat nadi perekonomian di seluruh 

negara. Bank didefenisikan oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagai 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. Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu lembaga 

keuangan yang memiliki tujuan untuk menyimpan dana dari masyarakat 
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yang kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit 

kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana. 

 Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk 

berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary (perantara di bidang 

keuangan). Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014:9), secara lebih 

spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, 

dan agent of services. Penjelasan masing – masing fungsi tersebut dijelaskan 

pada bagian berikut: 

a.   Agent of trust 

       Dasar utama kegiatan bank adalah atas dasar kepercayaan baik 

dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat yang 

menanamkan dananya kepada bank itu semua dilakukan atas dasar 

kepercayaan mereka terhadap bank. Masyarakat percaya bahwa 

uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank, akan dikelola 

dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah 

dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak 

bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada 

debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.  

b.   Agent of development 

  Kegiatan perekonomian masyarakat yang terdapat di sektor 

moneter maupun sektor riil merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Kedua sektor tersebut saling berinteraksi dan saling 
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memengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat berjalan secara optimal 

apabila tidak didukung oleh sektor moneter. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan 

distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa 

kegiatan  investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari 

adanya penggunaan uang.  

c. Agent of services 

  Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 

bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada 

masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain 

dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. 

2.   Jenis – jenis Bank 

       Arbi (2013: 29)  menyatakan bahwa jenis lembaga perbankan dapat 

dikelompokkan antara lain menurut fungsinya, pemiliknya, penciptaan uang 

giral, menurut Undang – undang, dan barang yang disimpan dan disalurkan. 

a. Dilihat dari segi fungsinya 

1) Bank Sentral (Central Bank) 

Di negara Indonesia, bank yang berperan sebagai bank sentral 

adalah Bank Indonesia. Keberadaan Bank Indonesia sebagaimana 
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yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dalam pasal 23 ayat 3 dan 

4. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 1999 menyatakan bahwa bahwa 

Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia yang 

merupakan lembaga Negara yang independent dan badan hukum, 

harus bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak – pihak 

lainnya. 

2) Bank Umum (Commercial Bank)   

Bank yang memiliki fungsi untuk menyimpan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan seperti giro, depisoto dan tabungan, 

kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. 

3) Bank Umum Syari’ah 

Bank yang melakukan kegiatan mengumpulkan dana dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. 

4) Bank Tabungan (Saving Bank) 

Bank yang memiliki kegiatan utama mengumpulkan dana dalam 

bentuk simpanan berupa tabungan dan menyalurkan dana dalam 

bentuk pembelian kertas – kertas berharga, dalam rangka untuk 

membungakan utangnya. 

5) Bank Pembangunan (Development Bank ) 

Bank yang memiliki kegiatan utama mengumpulkan dana dalam 

bentuk simpanan deposito mengeluarkan surat berharga jangka 

menengah dan panjang. 

6) Bank Desa (Rural Bank) 
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Bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan barang dan 

memberikan kredit baik dalam bentuk uang atau natura. 

b. Dilihat dari segi kepemilikannya 

1) Bank Milik Negara 

    Bank yang modalnya sebagian besar dari penyertaan negara. 

2) Bank Milik Swasta 

Bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. 

3) Bank Milik Pemerintah Daerah 

Bank – bank milik Pemerintah Daerah. Setiap daerah propinsi 

mempunyai bank pemerintah daerah yang lazimnya disebut dengan 

Bank Pembangunan Daerah. 

4) Bank Koperasi 

Bank yang didirikan dari modal yang dihimpun perkumpulan 

koperasi. 

c. Dari segi penciptaan uang giral, maka bank dapat dibedakan atas Bank 

Primer dan Bank Sekunder. 

1) Bank Primer 

Bank yang dapat menciptakan uang giral. Hal ini sebagaimana 

kegiatan dalam bank tersebut yang menerima simpanan dalam 

bentuk giro yang memungkinkan untuk menarik uang giral. 

2) Bank Sekunder 

Adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang giral, hanya 

sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Dilihat dari segi UU. 
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3.   Bank  Konvensional dan Bank Syariah 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

       Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah 

bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas 

dari sejarah Indonesia dibawa asal mula bank di Indonesia dibawa oleh 

kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga 

kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

menggunakan dua metode, yaitu: 

1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah 

spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi daripada 

suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread. 

2) Untuk jasa – jasa lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya – biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee 

based. 

(Kasmir, 2013:36 – 37) 

b.  Bank yang berdasarkan prinsip syariah  

       Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di 

Indonesia. Namun di luar negeri terutama di daerah Timur Tengah, bank 

yang berjalas aras dasar prinsip syariah telah berkembang pesat sejak 

lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan 

harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional. “Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain 
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untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegaiatan 

perbankan lainnya” (Kasmir, 2013:37). 

  

C. Laporan Keuangan 

       Laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib dibuat dan 

dimiliki oleh semua organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi publik. 

Laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu 

organisasi menyangkut hal keuangan organisasi.  “Laporan keuangan adalah 

suatu  laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan 

sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan 

pihak – pihak yang berkepentingan dengan data – data atau aktivitas tersebut” 

(Sundjaja dan Barlian 2003:76). 

       Bank yang merupakan salah satu organisasi bisnis  memiliki sebuah laporan 

keuangan yang dikenal dengan laporan keuangan bank. “Laporan keuangan 

bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan” (Kasmir, 

2015:280). Dari laporan ini akan terbaca bagaiaman kondisi bank yang 

sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini 

juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode. Keuntungan 

dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan 

yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Berdasarkan 

beberapa pengertian dari laporan keuangan diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi 

keuangan dari sebuah perusahaan yang didapat dari proses akuntansi yang 
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digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan tersebut. 

       Pembuatan masing – masing laporan keuangan memiliki tujuan tersendiri. 

Kasmir (2015:281) menyatakan bahwa secara umum tujuan pembuatan laporan 

keuangan suatu bank adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis – jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis – jenis 

kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis – jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber – sumber pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya – biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis – jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode 

tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari 

hasil laporan keuangan yang disajikan. 

Adapun pihak – pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan 

keuangan bank menurut Kasmir (2015: 282)antara lain: 

1. Pemegang saham 
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Bagi seorang pemegang saham yang sekaligus sebagai pemilik bank, tujuan 

mereka dalam melihat laporan keuangan adalah untuk menilai kemajuan 

bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan yang 

dilihat oleh para pemilik saham ini adalah sejauh mana laba yang dapat 

diciptakan. Selain itu dari laporan keuangan ini pemilik saham juga dapat 

menilai sejauh mana pengembangan usaha bank tersebut telah dijalankan 

oleh pihak manajemen. Kemudian pada akhirnya laporan keuangan ini 

digunakan untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan 

kepercayaan yang diberikannya. 

2. Pemerintah 

Bagi pemerintah sendiri, laporan keuangan digunakan untuk mengetahui 

kemajuan dari bank – bank pemerintah maupun bank swasta. Pemerintah 

juga memiliki tugas untuk mengawasi bank – bank tersebut dalam 

melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. 

3. Manajemen 

Kegunaan laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai 

kinerja manajemen bank dalam mencapai target – target yang telah 

ditetapkan. Selain itu juga untuk menilai kinerja manajemen dalam 

mengelola sumber daya yang dimilikinya. Ukuran keberhasilan ini dapat 

dilihat dari pertumbuhan laba yang diperoleh dan pengembangan asset – 

asset yang dimilikinya. Pada akhirnya, laporan keuangan ini juga 

merupakan penilaian pemilik untuk memberikan kompensasi dan karir 

manajemen serta mempercayakan pihak manajemen untuk memimpin bank  
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pada periode berikutnya. 

4. Karyawan  

Bagi karyawan sendiri, laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja 

atau kondisi keuangan dari bank tempat mereka bekerja. Dengan 

mengetahui kinerja bank tersebut, mereka juga akan paham tentang kinerja 

mereka, sehingga mereka periu mengharapkan peningkatan kesejahteraan 

apabila bank mengalami keuntungan dan sebaiknya perlu melakukan 

perbaikan jika bank mengalami kerugian. 

5. Masyarakat Luas 

Bagi masyarakat luas laporan keuangan merupakan suatu jaminan terhadap  

uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan 

yang ada dengan melihat angka – angka yang terdapat dalam laporan 

keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat 

mengetahui kondisi bank yang bersangkutan sehingga masih tetap 

mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak. 

 

D. Kinerja Keuangan 

       Kesehatan merupakan hal yang sangat penting didalam berbagai bidang 

kehidupan, baik bagi manusia maupun bagi perusahaan. Kondisi sehat akan 

meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. 

Tidak berbeda dengan  manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, 

perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar selalu prima dalam 

melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya akan 

membahayakan diri sendiri, akan tetapi akan memberikan dampak kepada pihak 
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lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan bank adalah merupakan 

suatu lembaga keuangan yang mempunya tugas dalam mengelola dana dari 

masyarakat yang dipercayakan kepada pihak bank. Pemilik dana bisa saja setiap 

saat melakukan penarikan dananya kepada bank dan pihak bank harus selalu 

siap dan mampu untuk mengembalikan dana yang dipakainya tersebut jika tetap 

ingin dipercaya oleh para nasabahnya (Kasmir, 2003:41). 

Penilaian terhadap kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian 

ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi 

sehat, cukup sehat, atau sakit. Bank yang memiliki kondisi keuangan yang sehat 

maka bank tersebut perlu untuk mempertahankan kondisi tersebut, sedangkan 

bank yang dinyatakan sakit maka harus melakukan tindakan lebih lanjut. Bank 

Indonesia selaku pengawas dan pembina bagi bank – bank yang terdapat di 

seluruh Indonesia harus memberikan arahan atau petunjuk kepada bank – bank 

tersebut mengenai tindakan apa saja yang perlu dilakukan bahkan kalau perlu 

dihentikan kegiatan operasi dari bank – bank tersebut (Kasmir, 2003:41 – 42). 

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keseluruhan yang perlu dilakukan evaluasi agar dapat dapat menentukan 

keputusan rasional dalam perusahaan. “Kinerja bank merupakan ukuran 

keberhasilan bag direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja tersebut buruk 

bukan tidak mungkin para direksi ini akan diganti. Kinerja ini juga merupakan 

pedoman hal – hal apa saja yang perlu diperbaiki bagi bnak dan bagaimana cara 

memperbaikinya” (Kasmir, 2015:300). 

Eksistensi perbankan sangat diperlukan bagi suatu negara, oleh karena itu 



42 
 

perlu diadakannya pengawasan pembinaan usaha agar usaha bank dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pembinaan dan pengawasan bank 

menurut pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

1998, yaitu: Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, 

dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian. 

Berdasarkan pendapat – pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan bank adalah kondisi dan prestasi keuangan bank dalam periode 

tertentu yang dinilai dengan menggunakan ukuran tertentu yang bisa 

menggambarkan kondisi dan prestasi yang dicapai. Ukuran – ukuran yang 

sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio 

– rasio keuangan. 

Menurut Surat Edaran Bank Indoneia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan, rasio keuangan 

bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain rasio 

permodalan, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Rasio permodalan 

ditunjukkan dengan nilai Capital Adequacy Ratio (CAR), rasio rentabilitas 

ditunjukkan dengan nilai Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) 

dan BOPO (Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi), sedangkan rasio 

likuiditas  ditunjukkan dengan nilai Loan to Deposits Ratio (LDR) dan 

Financing to Deposits Ratio (FDR) . Adapun rasio – rasio yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Rasio permodalan 

a. Capital Adequacy Ratio 

Pengertian capital adequacy ratio menurut Riyadi (2004: 142) 

adalah rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum 

yang harus dimiliki oleh setiap bank. Untuk saat ini minimal CAR yang 

ditentukan adalah 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  

CAR suatu bank dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 Sumber: Riyadi (2004: 143) 

2. Rasio Rentabilitas 

       Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

a. Return on Assets (ROA) 

       Menurut Riyadi (2004: 137) return on assets adalah rasio yang 

menunjukkan perbandinagn antara laba sebelum pajak terhadap total 

asset yang dimiliki oleh bank. “Return on assets menunjukkan 

kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, 

semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan” (Sudana, 2009 : 26). 

Rumus untuk mencari ROA adalah sebagai berikut. 

Sumber: Riyadi (2004: 138) 

CAR =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 𝑥 100% 

 ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 
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b. Return On Equity (ROE) 

       Menurut Riyadi (2004: 137), return on equity adalah rasio yang 

membandingkan antara laba setelah pajak dengan rata – rata modal. 

“ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan laba bersih” 

(Kasmir, 2015: 328). Rasio ini penting bagi para pemegang saham guna 

mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang 

digunakan oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio 

ini maka semakin efisien penggunaan modal sendiri oleh manajemen 

perusahaan (Sudana, 2009: 26). Rumus untuk mencari ROE adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 137) 

c. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

       Menurut Riyadi (2004: 140), BOPO adalah rasio yang 

membandingkan antara biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Semakin rendah rasio BOPO maka semakin baik kinerja 

manajemen bank, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya 

yang ada di perusahaan. Rumus untuk mencari BOPO adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 141) 

 

 𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 ROE =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 
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3. Rasio Likuiditas 

       Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu 

bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

a. Loan to Deposits Ratio (LDR) 

       “Loan to Deposits Ratio (LDR) merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya LDR 

menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%” (Kasmir, 

2015:319). Menurut Riyadi (2004: 146) rasio LDR menunjukkan 

tingkat kemampuan bank didalam menyalurkan dana pihak ketika 

(DPK) yang dihimpun oleh bank. Rumus untuk mencari besarnya LDR 

adalah sebagai berikut. 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 146) 

 

b. Financing to Deposits Ratio (FDR) 

       Adalah rasio yang menggambarkan kompoisis jumlah pembiayaan 

Mudharabah yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana 

masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (total dana pihak ketiga). 

Rumus untuk mencari besarnya FDR adalah sebagai berikut: 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 

2011 

 

 LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 

 FDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 
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E. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

       Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan menggunakan 

berbagai metode. Penilaian kesehatan suatu bank menentukan kemampuan bank 

dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. “Tingkat kesehatan 

bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek 

yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang 

meliputi faktor permodalan, assets, manajemen, rentabilitas dan likuiditas” 

(Riyadi, 2004: 149). 

Aspek permodalan merupakan salah satu komponen dalam penentuan 

tingkat kesehatan yang penting untuk diperhatikan bagi perbankan. Aspek 

permodalan yang dinilai adalah kewajiban penyediaan modal minimum bagi 

bank. Penilaian tersebut didasarkan pada rasio kecukupan modal (CAR) yang 

telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut 

adalah modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan sesuai 

dengan ketentuan pemerintah dimana CAR minimal harus 8% (Kasmir, 2002: 

44). Menurut Riyadi (2004: 150), tinggi rendahnya CAR suatu bank ditentukan 

oleh dua faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki oleh bank dan jumlah 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dikelola oleh bank tersebut. 

Besarnya nilai suatu CAR dihitung dengan menggunakan rumus sebaga berikut  

Sumber: Riyadi (2004: 143) 

 

 Dari rumus diatas  diketahui bahwa dalam menghitung nilai dari CAR, 

terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh. Kedua variable tersebut adalah 

CAR =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 𝑥 100% 
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variabel modal dan aktiva tertimbang menurut risiko. “Dalam praktiknya, modal 

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

merupakan modal sendiri yang tertera dalam posisi ekuitas, sedangkan modal 

pelengkap merupakan modal pinjaman dan cadangan aktiva serta cadangan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif”(Kasmir, 2015:298). 

 Menurut Kasmir (2015: 298) rincian masing – masing komponen dari modal 

bank – bank adalah sebagai berikut. 

1. Modal inti terdiri dari: 

a. Modal disetor 

 Merupakan modal yang telah disetor oleh pemilik bank, sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

b. Agio saham 

Merupakan kelebihan harga saham atas nilai nominal saham yang 

bersangkutan. 

c. Modal sumbangan 

Merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, 

termasuk modal dari donasi dari luar bank/ 

d. Cadangan umum 

 Merupakan cadangan yang diperoleh dari penyisihan laba yang ditahan   

atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak. 

e. Cadangan tujuan 

Merupakan bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disishkan 

untuk tujuan tertentu. 
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f. Laba ditahan  

Merupakan saldo laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah 

diputuskan RUPS untuk tidak dibagikan. 

g. Laba tahun lalu 

Merupakan seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak. 

h. Rugi tahun lalu 

Merupakan kerugian yang telah diderita pada tahun lalu. 

i. Laba tahun berjalan 

Merupakan laba yang telah diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah 

dikurangi taksiran utang pajak. 

j. Rugi tahun berjalan 

 Merupakan rugi yang telah diderita dalam tahun buku  yang sedang  

 berjalan. 

2. Modal pelengkap terdiri atas: 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

Merupakan cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali dari 

aktiva tetap yang dimiliki bank. 

b. Penyisihan penghapusan aktiva produktif 

 Merupakan cadangan yang dibentuk dengan cara membebankan laba  

rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat tidak diterima seluruh atau sebagian 

aktia produktif. 

c. Modal pinjaman  
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 Merupakan pinjaman yang didukung oleh warkat – warkat yang memili- 

ki sifat seperti modal. 

d. Pinjaman subordinasi 

Merupakan pinjaman yang telah memenuhi syarat seperti ada perjanjian 

tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman, memperoleh persetujuan 

BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan perjanjian 

lainnya. 

 ATMR adalah kumpulan aktiva pada bank konvensional dan bank umum 

syariah berdasarkan bobot risiko yang telah ditetapkan. Untuk aktiva kredit atau 

pembiayaan merupakan aktiva yang memiliki bobot risiko paling besar dari 

50%, 75% dan 100% tergantung jenis kredit(dosen.perbanas.id, 22 Maret 2018). 

 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh ROA terhadap CAR 

       Rasio rentabilitas yang dilihat dengan menggunakan Return On Assets 

(ROA). Menurut Riyadi (2004: 137) return on assets adalah rasio yang 

menunjukkan perbandinagn antara laba sebelum pajak terhadap total asset 

yang dimiliki oleh bank. “Return on assets menunjukkan kemampuan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROA, semakin efisien 

penggunaan aktiva perusahaan” (Sudana, 2009 : 26).  

       Berdasarkan pengertian tersebut, apabila laba suatu bank meningkat 

maka akan meningkatkan modal milik bank pula, dengan asumsi laba 

tersebut ditanamkan kembali ke dalam modal bank dalam bentuk laba 
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ditahan. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Fitrianto dan Mawardi 

(2006). Hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) menyatakan bahwa 

semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu bank akan dapat menaikkan 

permodalan bank, karena laba merupakan salah satu komponen dalam 

modal inti yang menyusun struktur permodalan bank. 

2. Pengaruh ROE terhadap CAR 

       Return On Equity (ROE) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

bank dalam menghasilkan laba setelah pajak dari penanaman modal pada 

bank tersebut. Bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dengan 

modal yang dimiliki atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Semakin besar ROE suatu bank maka akan semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut (Fitrianto dan Mawardi, 

2006: 5). Hal ini mendukung hasil penelitian dari Piteriya, Hidayat dan 

Endang (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapatnya 

hubungan atau diantara Return On Equity (ROE) dengan rasio kecukupan 

modal atau CAR. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja bank 

(ROI dan ROE ) yang memiliki CAR tinggi lebih baik jika dibandingkan 

dengan bank yang memiliki CAR rendah. 

3. Pengaruh BOPO terhadap CAR 

 Menurut Riyadi (2004: 140), BOPO adalah rasio yang membandingkan 

antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah 

rasio BOPO maka semakin baik kinerja manajemen bank, karena lebih 

efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Menurut 
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penelitian Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) “BOPO yang besar 

mengandung arti biaya operasional yang ditanggung lebih besar daripada 

pendapatan operasional sehingga kemungkinan modal digunakan untuk 

menutupi biaya operasional tersebut”. Untuk itu BOPO yang besar akan 

menurunkan CAR , dan BOPO yang rendah akan meningkatkan CAR. 

Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif diantara BOPO 

dengan CAR. 

4. Pengaruh LDR/ FDR terhadap CAR 

 Merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit atau 

pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga. 

Menurut penelitian Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) “apabila 

pertumbuhan jumlah kredit atau pembiayaan besar daripada pertumbuhan 

jumlah dana yang dihimpun maka hal tersebut akan membuat nilai LDR/ 

FDR semakin tinggi”. Apabila jumlah kredit atau pembiayaan tinggi 

sedangkan dana yang dihimpun sedikit maka hal ini dapat menyebabakan 

CAR milik bank tersebut akan menurun dengan asumsi bahwa CAR 

digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Hal ini mendukung 

hasil dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Fitrianto dan 

Mawardi (2006) dan penelitian Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara rasio LDR dengan 

CAR pada bank yang menjadi lokasi penelitian. 

 

G. Model Konsep dan Hipotesis 

1. Model Konsep 
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       Berdasarkan teori – teori serta kerangka berpikir yang telah diuraikan, 

serta untuk mempermudah analisis maka dapat disusun model konsep.  

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model Konsep 
Sumber: Data Peneliti, 2017 

2. Model Hipotesis 

“Hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variable atau 

lebih” (Siregar, 2013:38). Karena hipotesis merupakan pernyataan 

sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. 

Berdasarkan model konsep diatas maka kerangka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. H1a    :  Return on Assets (ROA) berpengaruh secara parsial 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

konvensional. 

b. H1b   :  Return On Assets (ROA) berpengaruh secara parsial 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

umum syariah. 

c. H2a   :   Return On Equity (ROE) berpengaruh secara parsial 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

konvensional. 

d. H2b   :   Return On Equity (ROE) berpengaruh secara parsial 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

Kinerja 

Keuangan 
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              terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank. 

Umum syariah. 

e. H3a  :   Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional. 

f. H3b  :   Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) berpengaruh secara parsial terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada bank umum syariah. 

g. H4a  :  Loan to Deposits Ratio (LDR) berpengaruh secara 

parsial terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada 

bank konvensional. 

h. H4b  :    Financing to Deposits Ratio (FDR) berpengaruh secar 

a parsial terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada bank umum syariah. 

i. H5a      :   ROA, ROE, BOPO dan LDR atau FDR berpengaruh 

secara simultan terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada bank konvensional. 

j. H5b      :   ROA, ROE, BOPO dan LDR atau FDR berpengaruh 

secara simultan terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada bank umum syariah. 

k. H6      :   Terdapat perbedaan pengaruh ROA, ROE, BOPO dan 

LDR/ FDR terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) 

pada bank konvensional dan bank umum syariah  
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Model 1: Bank Konvensional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2: Bank Umum Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

                        = Pengaruh secara parsial                       = Pengaruh secara simultan 

                   = Perbedaan pengaruh 

Gambar 3 Model Hipotesis 

Sumber : Data Peneliti, 2017 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan 

pada bagian terdahulu, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. “Penelitian 

eksplanatori adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variable 

– variable yang diteliti serta hubungan atau pengaruh atau membandingkan 

antara satu variabel dengan variable yang lain” (Siregar, 2013:7). Menurut 

Yusuf (2014: 58) penggunaan penelitian kuantitatif dengan instrument yang 

valid dan reliable serta analisis statistik yang sesuai dan tepat menyebabkan 

hasil penelitian yang dicapai tidak menyimpang dari kondisi yang 

sesungguhnya. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di situs resmi milik bank konvensional dan bank  

syariah yang menjadi sampel dalam penelitian  dengan menggunakan data 

sekunder berupa laporan tahunan (annual report) milik bank konvensional dan 

bank umum syariah yang terpublikasi di situs resmi bank konvensional bank 

syariah. Alasan peneliti memilih lokasi situs resmi milik masing – masing bank 

konvensional dan bank syariah tersebut adalah karena adanya ketersediaan data 

berupa rasio rentabilitas, likuiditas dan rasio kecukupan modal  yang terdapat 

pada annual report yang terpublikasi dalam situs resmi milik bank. Penyajian 
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annual report tersebut  merupakan salah satu upaya perbankan dalam menjalin 

hubungan dengan para investor dengan mempublikasikan laporan tahunan 

perbankan (annual report) sebagai informasi yang berguna bagi para investor. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu hal yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya” (Darmawan, 2014:108). 

Variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen (Variabel Y) 

       Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa  Indonesia sering disebut sebagai variable terikat. “Variabel terikat 

merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variable bebas” (Darmawan, 2014:109). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah rasio permodalan dengan proksi menggunakan capital 

adequacy ratio atau CAR. 

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

       Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP, 

rasio kecukupan modal atau CAR adalah rasio yang membandingkan 

modal dalam suatu bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. 

  

 

Sumber:Riyadi (2004: 143) 

 

CAR =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 𝑥 100% 
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2. Variabel Independen (Variabel X) 

       Variabel ini sering disebut sebagai variable stimulus, Dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. “Variabel bebas adalah 

variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen” (Darmawan, 2014:109). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah  rasio rentabilitas dan rasio 

likuiditas yang diproksikan melalui rasio ROA, ROE, BOPO dan LDR atau 

FDR.  

a. Return On Asset atau ROA (X1) 

       Rasio ini menggambarkan perbandingan antara laba sebelum pajak 

dengan rata – rata total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. ROA 

menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dari 

penggunaan aktiva. 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 138) 

 

b. Return On Equity atau ROE (X2) 

  Rasio ini menggambarkan perbandingan laba setelah pajak (laba 

bersih) terhadap rata – rata modal dalam suatu perusahaan. ROE 

menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dari 

investasi pemegang saham. 

Sumber: Riyadi (2004: 137) 

 ROA =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 ROE =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% 
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c. Beban Operasioan terhadap Pendapatan Operasional atau BOPO (X3) 

  Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya 

beban operasional yang dikeluarkan bank dibandingkan dengan 

pendapatan operasional yang diterimanya. 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 141) 

d. Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposits Ratio (FDR) 

(X4) 

  LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit 

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan 

modal sendiri yang digunakan (total dana pihak ketiga). Sedangkan 

FDR merupakan rasio yang menggambarkan kompoisis jumlah 

pembiayaan Mudharabah yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (total dana pihak 

ketiga). 

 

 

Sumber: Riyadi (2004: 146) 

 

 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 

2011 

 

       Berdasarkan uraian di atas, maka variabel dan pengukuran dalam penelitian 

ini dapat disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut: 

 𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

 LDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 

 FDR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 
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 Tabel 6 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Skala Pengukuran 

ROA 
Laba sebelum pajak

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% Rasio 

Perbandinga

n antara laba 

sebelum 

pajak dengan 

rata – rata 

total aset. 

ROE 
Laba setelah pajak

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 𝑥 100% Rasio 

Perbandinga

n antara laba 

setelah pajak 

dengan rata – 

rata equity. 

BOPO 
Total beban operasional

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100% 

Rasio 

Perbandinga

n antara total 

beban 

operasional 

dengan total 

pendapatan 

operasional. 

LDR 
Total kredit

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 

Rasio 

Perbandinga

n antara total 

kredit 

dengan total 

dana pihak 

ketiga. 

FDR 
Total pembiayaan

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
 𝑥 100% 

Rasio 

Perbandinga

n antara total 

pembiayaan 

dengan total 

dana pihak 

ketiga. 

 Sumber: Data Peneliti, 2017 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 

2009:115). Jadi populasi bukan hanya berupa orang namun bisa juga 
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merupakan obyek dan benda – benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank konvensional dan bank 

umum syariah yang laporan keuangannya terpublikasi di situs resmi masing 

– masing bank tersebut.  Dalam hal ini terdapat 154 perusahaan perbankan 

dengan 143 perusahaan perbankan konvensional dan 11 perusahaan 

perbankan syariah. 

2. Sampel 

       “Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data yang diambil dan 

dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu 

populasi” (Siregar, 2013:30). Meskipun sampel hanya bagian dari sebuah 

populasi, tetapi kenyataan – kenyataan yang diperoleh dari sampel harus 

dapat menggambarkan populasi. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. “Sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” 

(Sugiyono 2009:122). Adapun kriteria bank konvensional yang digunakan 

dalam pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bank konvensional yang juga merupakan bank umum syariah 

berdasarkan pengkategorian di situs BI serta menyajikan rasio CAR, 

ROA, ROE, BOPO dan LDR atau FDR secara lengkap dalam annual 

report di situs resmi masing – masing (Kriteria 1/ K1).  
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Tabel 7 Pemilihan Sampel berdasarkan Kriteria 

No Bank K 1 Keterangan 

1 PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero)  Ditolak 

2 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. √ Diterima 

3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. √ Diterima 

4 PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  Ditolak 

5 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. √ Diterima 

6 PT. Artamedia Bank  Ditolak 

7 PT. Bank Antardaerah  Ditolak 

8 PT. Bank Artha Niaga Kencana  Ditolak 

9 PT. Bank Artha Graha  Ditolak 

10 PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.  Ditolak 

11 PT. Bank Bumi Arta Tbk.  Ditolak 

12 PT. Bank Central Asia Tbk. √ Diterima 

13 PT. Bank CIMB Niaga Tbk.  Ditolak 

14 PT. Bank Dagang Bali  Ditolak 

15 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.  Ditolak 

16 PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk  Ditolak 

17 PT. Bank Bukopin Tbk. √ Diterima 

18 PT. Bank Ganesha  Ditolak 

19 PT. Bank Hagakita  Ditolak 

20 PT. Bank HANA  Ditolak 

21 PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.  Ditolak 

22 PT. Bank ICB Bumiputera Tbk.  Ditolak 

23 PT. Bank IFI  Ditolak 

24 PT. Bank Index Selindo  Ditolak 

25 PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. √ Diterima 

26 PT. Bank Lippo Tbk.  Ditolak 

27 PT. Bank Maspion Indonesia  Ditolak 

28 PT. Bank Mayapada International Tbk.  Ditolak 

29 PT. Bank Mega, Tbk.  √ Diterima 

                                                                                                          Dilanjutkan … 



62 
 

    
 

Lanjutan tabel 7 

                                                                                                          Dilanjutkan … 

No Bank K 1 Keterangan 

30 PT. Bank Mestika Dharma  Ditolak 

31 PT. Bank Metro Express  Ditolak 

32 PT. Bank Mutiara Tbk.  Ditolak 

33 PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.  Ditolak 

34 PT. Bank OCBC NISP Tbk.  Ditolak 

35 PT. Bank Of India Indonesia Tbk.  Ditolak 

36 PT. Bank Permata Tbk.  Ditolak 

37 PT. Bank Pikko Tbk.  Ditolak 

38 PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.  Ditolak 

39 PT. Bank SBI Indonesia  Ditolak 

40 PT. Bank Sinarmas Tbk.  Ditolak 

41 PT. Bank Unibank Tbk.  Ditolak 

42 PT. Bank Universal Tbk.  Ditolak 

43 PT. Bank OUB Indonesia  Ditolak 

44 PT. Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.  Ditolak 

45 PT. PAN Indonesia Bank Tbk. √ Diterima 

46 PT. Prima Express Bank  Ditolak 

47 PT. QNB Bank Kesawan Tbk.  Ditolak 

48 PT. Anglomas Internasional Bank  Ditolak 

49 PT. Bank Andara  Ditolak 

50 PT. Bank Artos Indonesia  Ditolak 

51 PT. Bank Asiatic  Ditolak 

52 PT. Bank Barclays Indonesia  Ditolak 

53 PT. Bank Bisnis Internasional  Ditolak 

54 PT. Bank DANPAC  Ditolak 

55 PT. Bank Dinar Indonesia  Ditolak 

56 PT. Bank Fama Internasional  Ditolak 

57 PT. Bank Harmoni Internasional  Ditolak 

58 PT. Bank INA Perdana  Ditolak 

59 PT. Bank Jasa Jakarta  Ditolak 

60 PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi  Ditolak 

61 PT. Bank Mayora  Ditolak 

62 PT. Bank Mitraniaga  Ditolak 

63 PT. Bank Multiarta Sentosa  Ditolak 

64 PT. Bank Nationalnobu  Ditolak 

65 PT. Bank Patriot  Ditolak 

66 PT. Bank Prasidha Utama  Ditolak 

67 PT. Bank Pundi Indonesia Tbk.  Ditolak 

68 PT. Bank RATU  Ditolak 

69 PT. Bank Royal Indonesia  Ditolak 
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Lanjutan tabel 7 

                                                                                                          Dilanjutkan … 

No Bank K 1 Keterangan 

70 PT. Bank Sahabat Purba Danarta  Ditolak 

71 PT. Bank Sahabat Sampoerna  Ditolak 

72 PT. Bank Sinar Harapan Bali  Ditolak 

73 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.  Ditolak 

74 PT. Bank Victoria International Tbk. √ Diterima 

75 PT. Bank Yudha Bhakti  Ditolak 

76 PT. Centratama Nasional Bank  Ditolak 

77 PT. Global Internasional Bank  Ditolak 

78 PT. Prima Master Bank  Ditolak 

79 BPD Sulawesi Tenggara  Ditolak 

80 BPD Yogyakarta  Ditolak 

81 BPD Kalimantan Timur  Ditolak 

82 PT. Bank DKI  Ditolak 

83 PT. Bank Aceh   Ditolak 

84 PT. Bank Kalimantan Tengah  Ditolak 

85 PT. BPD Jambi  Ditolak 

86 PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat  Ditolak 

87 PT. BPD Lampung  Ditolak 

88 PT. BPD Riau Kepri  Ditolak 

89 PT. BPD Sumatera Barat  Ditolak 

90 PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. √ Diterima 

91 PT. BPD Maluku  Ditolak 

92 PT. BPD Bengkulu  Ditolak 

93 PT. BPD Jawa Tengah  Ditolak 

94 PT. BPD Jawa Timur  Ditolak 

95 PT. BPD Kalimantan Barat  Ditolak 

96 PT. BPD Nusa Tenggara Barat  Ditolak 

97 PT. BPD Nusa Tenggara Timur  Ditolak 

98 PT. BPD Sulawesi Tengah  Ditolak 

99 
PT. BPD Sulawesi Utara  Ditolak 

100 PT. BPD Bali  Ditolak 

101 PT. BPD Kalimantan Selatan  Ditolak 

102 PT. BPD Papua  Ditolak 

103 PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung 

 Ditolak 

104 PT. BPD Sumatera Utara  Ditolak 

105 PT. Bank Commonwealth  Ditolak 

106 PT. Bank AGRIS  Ditolak 

107 PT. Bank Anz Indonesia  Ditolak 

108 PT. Bank BNP Paribas Indonesia  Ditolak 
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Lanjutan tabel 7 

No Bank K 1 Keterangan 

109 PT. Bank Capital Indonesia Tbk.  Ditolak 

110 PT. Bank Dai – Ichi Kangyo Indonesia  Ditolak 

111 PT. Bank DBS Indonesia  Ditolak 

112 PT. Bank IBJ Indonesia  Ditolak 

113 PT. Bank KEB Indonesia  Ditolak 

114 PT. Bank Merincorp  Ditolak 

115 PT. Bank OCBC – Indonesia  Ditolak 

116 PT. Bank Mizuho Indonesia  Ditolak 

117 PT. Bank Paribas – BBD Indonesia  Ditolak 

118 PT. Bank Rabobank Duta  Ditolak 

119 PT. Bank Rabobank International Indonesia  Ditolak 

120 PT. Bank Resona Perdania  Ditolak 

121 PT. Bank Sakura Swadharma  Ditolak 

122 PT. Bank Societe Generale Indonesia  Ditolak 

123 PT. Bank Bank UOB Indonesia  Ditolak 

124 PT. Bank Windhu Kentjana International Tbk.  Ditolak 

125 PT. Bank Woori Indonesia  Ditolak 

126 PT. ING Indonesia Bank  Ditolak 

127 PT. Tokai Lippo Bank  Ditolak 

128 PT. Bank Chinatrust Indonesia  Ditolak 

129 PT. Bank Credit Agricole Indosuez  Ditolak 

130 PT. Bank Sumitomo Mitsui Indonesia  Ditolak 

131 PT. Bank UFJ Indonesia  Ditolak 

132 PT. Keppel Tat Lee Buana Bank  Ditolak 

133 American Express Bank Ltd.  Ditolak 

134 Bank of America N.A  Ditolak 

135 Bank of China Limited   Ditolak 

136 CITIBANK N.A.  Ditolak 

137 Deutsche Bank AG.  Ditolak 

138 JP. Morgan Chase Bank N.A  Ditolak 

139 Standard Chartered Bank  Ditolak 

140 The Bangkok Bank Comp. Ltd  Ditolak 

141 The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.  Ditolak 

142 The Hongkong & Shanghai Banking Corp  Ditolak 

143 The Royal Bank of Scotland N.V.  Ditolak 

144 PT. Bank BNI Syariah √ Diterima 

145 PT. Bank MEGA Syariah √ Diterima 

146 PT. Bank Muamalat Indonesia √ Diterima 

147 PT. Bank Syariah Mandiri √ Diterima 

148 PT. Bank BCA Syariah √ Diterima 

149 PT. Bank BRISyariah √ Diterima 

150 PT. Bank Jabar Banten Syariah √ Diterima 

                                                                                                          Dilanjutkan … 
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Lanjutan tabel 7 

No Bank K 1 Keterangan 

151 PT. Bank Panin Syariah √ Diterima 

152 PT. Bank Syariah Bukopin √ Diterima 

153 PT. Bak Victoria Syariah √ Diterima 

154 PT. Bank Maybank Syariah Indonesia √ Diterima 

Sumber : Data Diolah dari BI, 2017 

       Berdasarkan pemilihan sampel dari kriteria tersebut maka terdapat 19 

bank yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 8 Bank yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan Perbankan 

1 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

2 PT. Bank MEGA Tbk. 

3 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

4 PT. Bank Central Asia Tbk. 

5 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

6 PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

7 PT. Bank Victoria Internasional Tbk. 

8 PT. Bank Bukopin Tbk. 

9 PT. Bank Maybank Indonesia Tbk 

10 PT. Bank Panin Tbk. 

11 PT. Bank Muamalat Indonesia 

12 PT. Jawa Barat dan Banten Syariah 

13 PT. Bank Panin Syariah 

14 PT. Bank Syariah Bukopin 

15 PT. Bank Victoria Syariah 

16 PT. Bank Maybank Syariah Indonesia 

17 PT. Bank Syariah Mandiri 

18 PT. Bank BCA Syariah 

19 PT. Bank BRISyariah 

20 PT. Bank BNI Syariah 

21 PT. Bank Mega Syariah 

Sumber: Data Peneliti, 2017 

E. Jenis dan Sumber Data 

       Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan di dalam 
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penelitiaan ini bersumber dari situs resmi bank yang telah menjadi sampel 

penelitian. Data sekunder yang diambil melalui situs resmi bank – bank tersebut 

merupakan data sekunder yang menyajikan laporan keuangan dari bank 

konvensional dan bank umum syariah yang telah terpublikasi berupa laporan 

tahunan. Laporan tahunan ini digunakan untuk menghitung rasio – rasio yang 

mencerminkan kinerja keuangan dari bank yang bersangkutan yaitu CAR, ROA, 

ROE, BOPO dan LDR atau FDR. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi yang digunakan adalah dengan 

mengumpulkan data sekunder dan dengan cara menyalin ulang dokumen yang 

telah tersedia yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat didalam 

penelitian ini. 

 

G.  Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

       “Statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2009:206). 

Analisis statistik deksriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data 

sampel , dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

ppopulasi dimana sampel tersebut diambil. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

       “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki konstribusi normal” 

(Ghozali, 2013:160). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik non – parametrik Kolmogorov – Smirnov (K – S). Dasar 

pengambilan pengambilan keputusan dalam uji non – parametrik 

Kolmogorov – Smirnov (K – S) adalah apabila nilai signifikansi 

Kolmogorov – Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data residual tersebut 

terdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi Kolmogorov – 

Smirnov lebih kecil dari 0,05 maka data residual tersebut terdistribusi 

tidak normal.   

b. Uji Multikolinearitas 

       “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas” (Ghozali, 

2013:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak adanya korelasi 

antar variabel independen. Apabila antar variabel independen tersebut 

terjadi korelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal.  Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame 

variabel independen sama dengan nol. Indikator yang menjadi acuan 

apakah antar variabel independen terdapat korelasi adalah jika antar 
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variabel independen terdapat korelasi diatas 0.90,  nilai Tolerance ≤

0.10, dan variance inflation factor (VIF) ≥ 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain” (Ghozali, 2013:139). Jika variance dari residual 

antara satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut  

Homoskedastisitas dan jika variance dari residual antara satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut Heteroskesdatisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang terdapat Homoskedastisitas. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

Heterokedastisitas, yaitu dengan melihat grafik grafik Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, uji 

Glejser, uji Park dan uji White. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan uji Glejser dalam mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

“Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)” (Ghozali, 

2013:110). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.  Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 
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       Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu uji Durbin – Watson 

(DW test), uji Langrange Multiplier (LM test), uji Box Pierce dan Ljung 

Box, dan uji Run Test. Diantara beberapa cara yang digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi,cara yang umum digunakan 

adalah uji Durbin – Watson (DW test). Dalam uji autokorelasi ini 

menggunakan metode Cochrane – Orcut untuk mengobati masalah 

autokorelasi. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Tabel 9  Dustin Watson d test : Pengambilan Keputusan 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 
0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

No desicison 
dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No desicison 4 – du ≤ d ≤ 4 −
dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negative 

Tidak ditolak 
du < d < 4 – du 

Ket : du durbin Watson upper, d: durbin Watson lower  

Sumber : Ghozali (2013: 111) 

3. Analisis  Regresi Linear Berganda 

       Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila 

dua lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2009:277).  
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 Keterangan: 

 Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan (CAR). 

 a : Harga Y bila X = 0. 

b : Koefisien regresi.  

 X1 : ROA 

 X2 : ROE 

 X3 :  BOPO. 

 X4 : LDR atau FDR. 

 e  : Faktor residual. 

4.    Uji Hipotesis 

       Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka dilakukan uji 

pengaruh t (parsial), uji pengaruh f (simultan), dan uji koefisien determinasi 

(R2).  

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

       Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Uji t 

dilakukan dengan melihat nilai signifikan t masing – masing variabel 

pada output hasil regresi menggunakan SPPSS dengan significance 

level 0,05. 

b. Uji  Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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       Uji statistikF pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki   

pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau 

terikat (Ghozali, 2013:98). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

secara bersama – sama dari variabel independen yaotu ROA, ROE, 

BOPO dan LDR/ FDR terhadap variabel dependen yaitu capital 

adequacy ratio pada bank konvensional dan bank umum syariah. 

            c.   Koefisien Determinasi (R2) 

  “Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen” 

(Ghozali, 2013: 97). Koefisien determinasi yang semakin besar 

menunjukkan kemampuan variabel independen yang semakin baik 

dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen, sebaliknya 

koefisien determinasi yang semakin kecil menunjukkan kemampuan 

variabel independen semakin terbatas dalam menjelaskan variasi 

perubahan variabel dependen. 

d. Chow Test 

  “Chow test adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien dan test ini dikemukakan oleh 

Gregory Chow” (Ghozali, 2016:175). Untuk menghitung hasil regresi 

pada bank yang masuk dalam kategori bank konvensional dan bank 

umum syariah, selanjutnya digunakan model regresi Chow test dengan 

rumus: 
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Keterangan: 

RSSr : Sum of Squared Residual untuk regresi dengan total     

observasi. 

RSSur   : Penjumlahan Sum of Squared Residual dari masing – masing 

regresi. 

n : Jumlah observasi. 

k : Jumlah parameter yang diestimasi 

Sumber: Ghozali (2016:176) 

  Selanjutnya hasil dari F hitung ini akan dibandingkan dengan F 

tabel, jika F hitung > F tabel, maka hipotesis nol dapat ditolak. Jadi 

terdapat beda variabel independen (ROA, BOPO dan LDR/ FDR) dalam 

memengaruhi CAR antara bank konvensional dan bank umum syariah 

yang terdapat di Indonesia. Jika F hitung < F tabel maka yang terjadi 

sebaliknya. 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =
(𝑅𝑅𝑆𝑟 − 𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟)/𝑘

(𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟)/(𝑛1 + 𝑛2 − 2𝑘)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir 

setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan 

kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank 

sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya 

beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik 

Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang 

dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 

dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.  

BNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya 

kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES) pada tahun 1996. Dalam sejarah perbankan nasional, 

BNI menjadi bank negara pertama yang go-public. Pada tahun 2016, 

Loan to Deposits Ratio (LDR) berada di posisi 90,4% mengalami 

kenaikan dari tahun 2015 yaitu sebesar 87,8%. Pinjaman yang 

diberikan BNI tumbuh dari dari Rp326,1 triliun pada 2015 menjadi 

Rp393,3 triliun pada 2016 dan simpanan nasabah BNI naik sebesar Rp65,1 
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triliun atau 17,6% dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan pertumbuhan 

pinjaman yang diberikan dan simpanan nasabah tersebut, aset BNI 

meningkat sebesar Rp94,4 triliun atau 18,6% dibandingkan tahun 2015. 

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada peningkatan yang cukup 

signifikan pada perolehan Laba BNI. Di tahun 2016, laba BNI tumbuh 

sebesar 25,1%. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan pendapatan operasional 

yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban operasionalnya. 

2. PT. Bank Mega Tbk.  

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman 

yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya 

pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan 

relokasi Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. 

Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para 

Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company 

milik pengusaha nasional Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP 

berubah nama menjadi CT Corpora. 

Salah satu ukuran untuk mengukur rasio likuiditas yang sehat adalah 

perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan simpanan 

(LDR). Pada tahun 2016, Bank Mega mencatatkan LDR sebesar 55%, turun 

disbanding tahun 2015 yang sebesar 65%. Selain itu, tahun 2016 Bank Mega 

memiliki CAR sebesar 26,22%, naik disbanding tahun 2015 sebesar 

23,92%. Bank mampu membukukan pertumbuhan ROA sebesar 0,39% dari 

1,97% menjadi 2,36%, ROE -4,39% dari 15,30% menjadi 10,91%. 
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Peningkatan profitabilitas diikuti dengan efisiensi yang ditandai dengan 

penurunan BOPO sebesar 3,91% yang menandai keberhasilan bank dalam 

meningkatkan penyaluran kredit dan pengelolaan operasional yang semakin 

efisien. 

3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  

Bank Mandiri (IDX: BMRI) adalah bank yang berkantor pusat 

di Jakarta, dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, 

pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai 

bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah 

yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor 

Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan 

Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri. 

Pada tahun 2016, terjadi penurunan nilai dari ROA Bank Mandiri dari 

2,32% pada akhir tahun 2015 menjadi 2,23% pada tahun 2016. Hal ini 

seiring dengan adanya sedikit peningkatan rasio BOPO dari 81,5% pada 

akhir tahun 2015 menjadi 82,3% pada tahun 2016. Rasio kecukupan modal 

Bank pada 31 Desember 2016 tercata sebesar 21,4%. Sementara itu, tingkat 

Loan to Funding Ratio (LFR) Bank Mandiri pada tahun 2016 tercata sebesar 

85,4%. 

4. PT. Bank Central Asia Tbk.  

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 

Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, 

https://id.wikipedia.org/wiki/IDX
http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/KODE_Q/BMRI/language/id-ID/Default.aspx
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/1998
https://id.wikipedia.org/wiki/Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Bumi_Daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dagang_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Ekspor_Impor_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Ekspor_Impor_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Indonesia
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dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi 

pada tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada 

keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi 

ini memengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam 

kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik 

dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah 

Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil 

alih BCA pada tahun 1998. 

Secara individual, pada tahun 2016 rasio kecukupan modal (CAR) 

tercatat sebesar 21,9% meningkat dari 18,7% pada tahun 2015. Sejalan 

dengan pertumbuhan aset, kenaikan pendapatan operasional pada tahun 

2016 telah mendukung pertumbuhan laba yang positif. Oleh karena itu rasio 

ROA tercatat sebesar 4,0% pada tahun 2016 relatif sama dengan posisi 

tahun sebelumnya yang sebesar 3,8%. Pada tahun 2016 rasio ROE tercatat 

sebesar 20,5%, dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 21,9%. Selain itu 

efisiensi operasional membaik pada tahun 2016. Hal ini tercermin dari 

penurunan rasio BOPO menjadi 60,4% dari 63,2% pada tahun 2015.  

5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja 

dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_moneter
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyehatan_Perbankan_Nasional
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Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang 

berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% 

di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga 

menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

6. PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.  

Pendirian BPD Jawa Barat dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 33/1960 tentang penentuan perusahaan di 

Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik 

Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi adalah De 

Erste Nederlansche Indische Shareholding N.V., sebuah bank hipotek. 

Berdasarkan rasio keuangan bank bjb, tingkat kecukupan modal (CAR) 

di 2016 mencapai 18,43% meningkat dibandingkan tahun 2015 dan 2014. 

Sedangkan beban operasional per pendapatan operasional (BOPO) 

mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 82,70% dibandingkan tahun 

2015. Sedangkan ROA mengalami peningkatan menjadi 2,22% di tahun 

2016. Selain itu, tingkat likuiditas (LDR) menurun menjadi 86,70 di tahun 

2016 namun masih lebih rendah dari industri 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_pembangunan_daerah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/1960
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotek
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7. PT. Bank Victoria International Tbk.  

PT. Bank Victoria International Tbk. Pertama kali didirikan di Jakarta 

pada tanggal 5 Oktober 1992 sebagai bank umum swasta. Kini, mayoritas 

saham Bank Victoria dipegang oleh PT. Victoria Investama Tbk. Sebesar 

45,43% berdasarkan posisi 30 September 2017. Kegiatan operasional Bank 

Victoria diawali dengan mengembangkan misi utamanya yaitu meberikan 

kualitas layanan yang terbaik kepada para nasabah secara konsisten dengan 

tetap meperhatikan prinsip kehati – hatian. 

Berdasarkan rasio keuangan perseroan, tingkat kecukupan modal 

(CAR) di 2016 mencapai 25,14% meningkat dibandingkan tahun 2015 dan 

2014, masih lebih tinggi dari industri perbankan. Sedangkan beban 

operasional per pendapatan operasional (BOPO) mengalami peningkatan di 

tahun 2016 menjadi 96,10% dibandingkan tahun 2015 namun masih lebih 

tinggi dibandingkan industri perbankan. Imbal hasil atas aset (ROA) 

mengalami penurunan menjadi 0,39% di tahun 2016 namun masih lebih 

rendah dari industri perbankan. Selain itu, tingkat likuiditas (LDR) menurun 

menjadi 70,26% di tahun 2016, namun masih lebih rendah dari industri 

perbankan. 

8. PT. Bank Bukopin Tbk.  

Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan 

diri pada segmen UMKMK, saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi 

bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari sisi aset. 

Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan 
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melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank Bukopin telah 

mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan konsumer. Ketiga 

segmen ini merupakan pilar bisnis Bank Bukopin, dengan pelayanan secara 

konvensional maupun syariah, yang didukung oleh sistem pengelolaan dana 

yang optimal, kehandalan teknologi informasi, kompetensi sumber daya 

manusia dan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Landasan ini 

memungkinkan Bank Bukopin melangkah maju dan menempatkannya 

sebagai suatu bank yang kredibel.  

Secara umum indikator keuangan utama posisi Desember 2016 

menunjukkan pertumbuhan yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. 

Total aset tumbuh 11,70%, LDR stabil di 86,04% dari 86,34% dan BOPO 

menurun menjadi 86,79% dari 87,56%. Selain itu, ada beberapa rasio yang 

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga terus harus 

diperhatikan oleh perseroan. ROE menurun menjadi 13,19% dari 14,80% 

dan ROA bertahan di 1,38% dari 1,39%. 

9. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.  

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Maybank Indonesia” atau “Bank”) 

adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan 

bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank), salah satu  grup 

penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Sebelumnya, PT Bank 

Maybank Indonesia Tbk bernama PT Bank Internasional Indonesia (BII) 

yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan ijin sebagai bank devisa 

pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di bursa 
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efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek 

Indonesia) pada 1989. 

Maybank Indonesia menyediakan serangkaian produk dan jasa 

komprehensif bagi nasabah individu maupun korporasi melalui 

layanan Community Financial Services (Perbankan Ritel dan Perbankan 

Bisnis) dan Perbankan Global, serta pembiayaan otomotif melalui entitas 

anak yaitu WOM Finance untuk kendaraan roda dua dan Maybank Finance 

untuk kendaraan roda empat. Maybank Indonesia juga terus 

mengembangkan layanan dan kapasitas E-banking melalui Mobile 

Banking, Internet Banking dan berbagai saluran lainnya. 

10. PT. Bank Panin Tbk  

Didirikan 17 Agustus tahun 1971 dan memperoleh izin sebagai bank 

devisa tahun 1972, PaninBank merupakan hasil merger Bank Kemakmuran, 

Bank Industri Djaja Indonesia dan Bank Industri & Dagang Indonesia. 

Keputusan PaninBank untuk menjadi Bank pertama di Indonesia yang go-

public pada tahun 1982, mencerminkan tingginya kepercayaan diri Bank 

yang masih terus terjaga hingga hari ini. Dengan fundamental yang kuat, 

PaninBank berhasil melewati krisis keuangan Asia 1998 sebagai Bank 

Kategori A, dan selanjutnya melangkah maju mengembangkan produk dan 

layanannya di bidang Perbankan Ritel dan Komersial. 

Membaiknya laba bersih pada Bank Panin mendorong kenaikan ROA 

dari 0,13% pada 2015 menjadi 0,36%. Demikian pula dengan ROE yang 
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naik dari 0,85% menjadi 2,26%. Keberhasilan efisiensi memungkinkan 

BOPO turun tipis dari 1001,66% menjadi 99,43%. Namun, NIM 

tersesuaikan dari 5,60% menjadi 5,01% akibat penurunan pendapatan 

usaha. 

11. PT. Bank Muamalat Indonesia  

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 

memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia 

pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank 

Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang 

kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak 

resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat 

Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan 

syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah 

(Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di 

Indonesia.  

Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Muamalat Indonesia adalah 

sebesar 12,74%. Pada tahun 2016, Bank Muamalat Indonesia mencatat 

ROA sebesar 0,22% dan ROE sebesar 3,00%. Rasio Beban Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami sedikit peningkatan 

menjadi 97,76% dari posisi di tahun 2015 yang sebesar 97,36. Pada akhir 
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tahun 2016, FDR Bank Muamalat Indonesia adalah sebesar 95,13% naik 

sebesar 4,83% dari tahun 2015. 

12. PT. Bank Jawa Barat dan Banten Syariah  

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit 

Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 

Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk 

menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) 

tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa 

untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program 

Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, 

maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk 

menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. 

Dalam hal kecukupan modal, bank bjb syariah masih mampu 

mempertahankan rasio kecukupan modal di atas rata – rata perbankan 

syariah nasional sebesar 18,25% di tahun 2016. Bank bjb syariah 

membukukan ROA dan ROE lebih rendah sebesar -5,57% dan -47,32% 

dibandingkan tahun sebelumnya 0,11% dan 0,70%. Sementara itu, rasio 

BOPO juga mengalami kenaikan menjadi 122,77% dibandingkan rasio 

BOPO pada tahun 2015 sebesar 98,78%. Posisi FDR bank bjb syariah pada 
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akhir tahun 2016 adalah sebesar 98,73% atau lebih rendah dibandingkan 

tahun lalu sebesar 104,75%. 

13. PT. Bank Panin Syariah  

Panin Dubai Syariah Bank hadir untuk melayani dan memenuhi 

kebutuhan transaksi syariah seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Perbankan syariah Indonesia adalah perbankan yang modern, terbuka bagi 

semua segmen masyarakat dan melayani seluruh golongan masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali, baik muslim maupun non muslim. Perbankan 

Syariah dengan logo iB (baca ai-Bi) adalah ikon atau singkatan dari Islamic 

Banking (di Indonesia dikenal dengan Perbankan Syariah) dengan 

menawarkan produk serta jasa bank yang lebih beragam dengan skema 

keuangan yang lebih bervariasi. Produk titipan maupun investasi Panin 

Dubai Syariah Bank dijamin sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 

2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga nilai maksimal 

Rp.2 miliar. 

Panin Dubai Syariah berkomitmen tetap memelihara kecukupan modal 

diatas ketentuan Bank Indonesia. Rasio CAR sampai akhir Desember 2016 

sebesar 18,17%, sementara untuk posisi Desember 2017 diproyeksikan 

sebesar 17,34%. Sampai dengan akhir tahun 2016, Panin Dubai Syariah 

Bank mencatatkan rasio FDR sebesar 91,99%. Sepanjang tahun 2016, Panin 

Dubai Syariah mencatatkan ROE sebesar 1,76% dan ROA sebesar 0,37%. 

Namun, rasio BOPO meningkat menjadi 96,17% bila dibandingkan dengan 

89,33% di tahun 2015. 



84 
 

    
 

14. PT. Bank Syariah Bukopin  

PT. Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai 

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya 

konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan 

Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses 

akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, 

dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT 

Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur 

berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum 

yang memperolah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ 

KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin 

Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank 

Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh 

kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 

24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha 

Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank. 

CAR Perseroan pada tahun 2016 mencapai sebesar 17,00%. Rasio ini 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 16,31%. 

ROA Perseroan pada tahun 2016 mencapai sebesar 0,76%. ROA mengalami 

penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sebesar 90,56%. FDR 

Perseroan tahun 2016 mencapai 88,18% atau mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai sebesar 90,56%. ROE 

pada tahun 2016 mencapai sebesar 5,15%. ROE mengalami penurunan 
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dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 5,35%. BOPO Perseroan pada tahun 

2016 berada di angka 91,76%. BOPO mengalami penurunan jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 91,99%. 

15. PT. Bank Victoria Syariah  

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertaman kalinya dengan 

nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. 

Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Angggaran Dasar 

Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) 

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 

dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan 

Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 

2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan 

Nomor 62. 

Imbal hasil aset atau ROA untuk tahun 2016 dan 2015 masing – masing 

adalah sebesar negatif 2,19% dan 2,36%. Imbal hasil ekuitas atau ROE 

untuk tahun 2016 dan 2015 masing – masing adalah sebesar negatif 17,45% 

dan 15,06%. 

16. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia  

Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober 

2010, PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) telah 

mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi 
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kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan 

regional yang terus berkembang. Kini, Maybank Syariah memposisikan diri 

sebagai lembaga intermediasi keuangan dan penghubung antara Malaysia 

dan Indonesia. Maybank Syariah merupakan anak perusahaan Maybank 

Group, lembaga jasa keuangan terbesar Malaysia dengan total aset lebih dari 

USD 100 milyar serta salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar 

terbesar di Bursa Saham Malaysia. 

Maybank syariah membukukan kecukupan modal Maybank Syariah 

tahun 2016 sebesar 55,06% dan meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 

38,40%. Pada tahun 2016, Maybank Syariah mencatat ROA sebesar negatif 

9,51% dan ROE sebesar 27,62%. Rasio Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan menjadi 160,28% 

dari posisi di tahun 2015 yang sebesar 192,60%. Pada akhir tahun 2016, 

FDR Maybank Syariah adalah sebesar 134,73%, naik dari tahun 2015 

sebesar 110,54%. 

17. PT. Bank Syariah Mandiri  

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. 

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang 

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, 

telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap 

seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam 

kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-
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bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 

mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi 

sebagian bank-bank di Indonesia. 

Rasio kecukupan modal (CAR) BSM pada level 14,01% pada tahun 

2016, naik dibandingkan CAR pada tahun 2015 sebesar 12,85%. Kinerja 

rasio imbal hasil rata – rata ekuitas (ROE) BSM tahun 2016 sebesar 5,81%, 

turun terhadap ROE pada tahun 2015 sebesar 5,92%. Sedangkan rasio 

imbal hasil rata – rata aset (ROA) sebesar 0,59%, naik terhadap ROA tahun 

2015 sebesar 0,56%. 

18. PT. Bank BCA Syariah  

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam 

beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi 

syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan 

layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 

2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, 

.PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama 

Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA 

Syariah. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi 

bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui 

Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 

2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA 

Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah. 
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ROA merupakan salah satu rasio rentabilitas yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. BCAS mampu meningkatkan ROA ke level 1,1% pada 

tahun 2016, yang sebelumnya pada level 1,0%. Kemampuan BCAS dalam 

menghasilkan laba dalam mengelola modal sendiri juga meningkat. Hal ini 

dapat dilihat dari ROE pada tahun 2016 yang berada pada level 3,5% yang 

sebelumnya pada tahun 2015 berada pada level 3,1%. BCAS mampu 

mempertahankan rasio kewajiban modal minimum pada level 36,7% di 

tahun 2016, jauh di atas syarat minimum yang disyaratkan Bank Indonesia 

di level 8%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek permodalan BCAS masih 

sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan pada tahun 

– tahun mendatang.  

19. PT. Bank BRISyariah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah 

merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, 

kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah 

Islam. Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 
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bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan 

prinsip syariah.  

Pada tahun 2016, CAR BRISyariah tercatat sebesar Rp. 16,81 triliun 

atau turun 0,1% dibandingkan tahun 2015. Pada akhir tahun 2016, 

BRISyariah membukukan tingkat imbal hasil rata – rata aset (ROA) sebesar 

0,95%, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2015 yang berada pada level 

0,77%. BRISyariah merupakan salah satu bank yang memiliki ROE yang 

menjanjikan di industri perbankan syariah dengan ROE sebesar 7,40%. 

ROE tersebut sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 di level 

6,33%. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

pada tahun 2016 mencapai 91,33% dari 93,79% di tahun 2015. Rasio 

Pinjaman terhadap Simpanan (FDR) BRISyariah juga dijaga di level 

optimal yaitu 81,42%. Dibandingkan dengan tahun 2015, FDR di tahun 

2016 sedikit meningkat.   

20. PT. Bank BNI Syariah  

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 

perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, 

transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap 

sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-

undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan 

Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, 
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Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus 

berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan 

spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 

dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).  

21. PT. Bank Mega Syariah  

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) 

melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan 

Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin 

mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. 

Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank 

Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur 

Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi 

Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut 

dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama 

pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. 
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Berdasarkan perhitungan manajemen pada tanggal 31 Desember 2016 

dan 2015, BMS memiliki rasio kecukupan modal masing – masing sebesar 

5,49% dan 10,40%. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, BMS 

memiliki rasio profitabilitas yang tercermin dari ROA  masing – masing 

2,63% dan 0,30%, serta rasio ROE masing – masing 11,97% dan 1,61%. 

B. Penyajian Data 

1. Statistik Deskriptif 

        Statistik deksriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata – rata (mean) dan standar deviasi dari masing – 

masing variabel. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ROA, 

BOPO dan LDR/ FDR sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah CAR. Hasil olah data deskriptif  untuk bank konvensional dan bank 

umum syariah dapat dilihat pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut. 

 Tabel 10 Descriptive Statistics Bank Konvensional 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 50 .42 5.15 2.4472 1.20333 

ROE 50 4.00 38.66 18.5154 8.25487 

BOPO 50 47.60 98.42 77.2970 11.64220 

LDR 50 52.39 98.83 81.3062 10.60191 

CAR 50 12.74 26.21 17.5920 2.97234 

Valid N (listwise) 50     

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 10 tersebut, nampak bahwa dari 

10 bank konvensional, variabel ROA mempunyai nilai rata – rata (mean) 

sebesar 2,4472%, besarnya ROA sesuai dengan aturan BI yaitu ROA yang 
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baik harus berada diatas 1,5 %. Rata – rata nilai ROE sebesar 18,5154%, 

dimana semakin besar nilai rasio ROE maka semakin besar kemampuan 

perbankan menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perbankan 

tersebut. Rata – rata nilai BOPO sebesar 77.2970%, dimana besarnya BOPO 

sesuai dengan aturan BI yaitu BOPO yang baik harus dibawah 94%. Rata – 

rata nilai LDR/ FDR sebesar 81,3062%, besarnya LDR/ FDR menunjukkan 

nilai yang kurang bagus karena tidak sesuai dengan aturan BI yaitu LDR yang 

baik besarnya antara 85% - 100%. Sedangkan untuk CAR memiliki rata – rata 

nilai sebesar 17.5920%, besarnya nilai CAR tersebut menunjukkan nilai yang 

bagus karena sesuai dengan aturan BI yaitu setiap bank diharuskan memiliki 

CAR minimal 8%. Sedangkan untuk bank umum syariah dapat dijelaskan 

pada tabel 11 sebagai berikut. 

Tabel 11 Descriptive Statistics Bank Umum Syariah 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 
55 -20.13 3.81 .2164 3.55475 

ROE 
55 -49.05 57.98 4.2320 14.68640 

BOPO 
55 47.60 192.60 94.9624 22.14821 

FDR 
55 73.78 197.70 96.9489 20.40536 

CAR 
55 11.10 63.89 21.5945 12.12572 

Valid N (listwise) 
55     

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11 tersebut, nampak bahwa dari 

11 bank umum syariah, variabel ROA mempunyai nilai rata – rata (mean) 

sebesar 0,2164%, besarnya ROA menunjukkan nilai yang kurang bagus 
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karena tidak sesuai dengan aturan BI yaitu ROA yang baik berada diatas 

1,5%. Rata – rata nilai ROE sebesar 4,2320%, dimana semakin besar nilai 

rasio ROE maka semakin besar kemampuan perbankan menghasilkan laba 

dari investasi pemegang saham di perbankan tersebut. Rata – rata nilai BOPO 

sebesar 94.9624%, dimana besarnya BOPO menunjukkan nilai yang kurang 

bagus karena tidak sesuai dengan aturan BI yaitu BOPO yang baik harus 

dibawah 94%. Rata – rata nilai FDR sebesar 96.9489%, besarnya FDR 

menunjukkan nilai yang bagus karena sesuai dengan aturan BI yaitu FDR 

yang baik besarnya antara 85% - 100%. Sedangkan untuk CAR memiliki rata 

– rata nilai sebesar 21.5945%, besarnya nilai CAR tersebut menunjukkan nilai 

yang bagus karena sesuai dengan aturan BI yaitu setiap bank diharuskan 

memiliki CAR minimal 8%. 

2. Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik merupakan prasyarat dari uji analisis regresi berganda. 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 

Uji yang digunakan dapat menunjukkan keadaan data yang diolah, jika data 

tidak normal maka dapat dilakukan transformasi data. Berikut uji asumsi 

klasik yang dilakukan dalam penelitian ini: 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui model regresi yang 

digunakan terdistribusi normal atau tidak. Metode uji yang digunakan 

adalah dengan uji statistik non – parametrik Kolmogorov – Smirnov,  
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dengan ketentuan sebagai berikut: 

H0  : Data residual berdistribusi normal 

H1 : Data residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi. 

Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov – Smirnov dapat dilihat sebagai 

berikut pada tabel 12 dan 13. 

Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Bank Konvensional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.30546833 

Most Extreme Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .578 

Asymp. Sig. (2-tailed) .892 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Tabel 13 Hasil Uji Normalitas Bank Umum Syariah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 7.37196946 

Most Extreme Differences 

Absolute .125 

Positive .125 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .925 

Asymp. Sig. (2-tailed) .359 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Berdasarkan tabel 12 dan 13 diatas, dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai Kolmogorov – Smirnov untuk uji normalitas bank konvensional 

sebesar 0,578 dan bank umum syariah sebesar 0,925. Sedangkan nilai 

asymptotic significance dari uji Kolmogorov – Smirnov untuk bank 

konvensional sebesar 0,892 dan bank umum syariah sebesar 0,359. Hal ini 

berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistirbusi normal, dimana 

nilai asymptotic significance kedua jenis bank tersebut lebih besar dari 

0,05.  

b. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antara variabel bebas atau independent variabel dan apakah 

terdapat hubungan linear sempurna atau pasti diantara semua variabel 

yang terdapat dalam model regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan 

dengan cara melihat nilai tolerance  dan Varaince Inflation Factor (VIF) 

dari masing – masing variabel. Model regresi yang baik tidak 

memperlihatkan adanya multikolinearitas. Pesyaratannya apabila nilai 

tolerance < 0,10 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas.  

Tabel 14 Hasil Uji Multikolinearitas Bank Konvensional 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

ROA .116 8.591 

ROE .205 4.867 

BOPO .240 4.163 

LDR .990 1.011 
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Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Tabel 15 Hasil Uji Multikolinearitas Bank Umum Syariah 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

ROA  .152 6.577 

ROE .425 2.351 

BOPO  .155 6.435 

FDR .812 1.231 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Tabel 14 dan 15 memperlihatkan hasil pengujian menggunakan nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Pada hasil pengujian 

didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance untuk bank konvensional dan 

bank umum syariah > 0,10. Sedangkan pada hasil pengujian untuk nilai 

keseluruhan Variance Inflation Factor (VIF) untuk bank konvensional 

maupun bank umum syariah < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji 

asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah 

heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini dilakuan dengan menggunakan uji Glejser. Uji 

Glejser  yaitu meregresikan  antara variabel independen dengan nilai 
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absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Bila nilai signifikansi < 0,05 maka persamaan regresi 

tersebut mengandung heteroskedastisitas. 

Tabel 16 Hasil Uji Heterokedastisitas Bank Konvensional 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.311 3.432  .965 .340 

ROA -.020 .433 -.019 -.046 .963 

ROE -.041 .048 -.263 -.865 .392 

BOPO .010 .031 .088 .311 .757 

LDR -.017 .017 -.137 -.991 .327 

a. Dependent Variable: RES_3 
Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Tabel 17 Hasil Uji Heterokedastisitas Bank Umum Syariah 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.469 9.227  .593 .556 

ROA .011 .471 .008 .024 .981 

ROE -.082 .068 -.254 -1.205 .234 

BOPO -.013 .075 -.059 -.170 .866 

FDR .017 .035 .074 .484 .631 

a. Dependent Variable: RES_3 
Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Tabel 16 memperlihatkan bahwa variabel yang di uji tidak 

mengandung heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas, dimana 

signifikansi hasil uji Glejser sebesar 0,963; 0,392; 0,757 dan 0,327. Nilai 

keseluruhan tersebut menunjukkan hasil sig.> 0,05 yang artinya tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi nilai absolut 
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 residualnya. Jadi dapat disimpulkan model regresi pada bank 

konvensional tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

       Tabel 17 memperlihatkan bahwa variabel yang di uji tidak 

mengandung heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas, dimana 

signifikansi hasil uji Glejser sebesar 0,981; 0,234; 0,866 dan 0,631. Nilai 

keseluruhan tersebut menunjukkan hasil sig.> 0,05 yang artinya tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan mempengaruhi nilai absolut 

residualnya. Jadi dapat disimpulkan model regresi pada bank umum 

syariah tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model 

regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memperlihatkan adanya 

autokorelasi.  

Tabel 18 Hasil Uji Autokorelasi Bank Konvensional 

Model Durbin-Watson 

1 1.738 

a. Predictors: Lag_X4, Lag_X2, Lag_X1, Lag_X3 

b. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Tabel 19 Hasil Uji Autokorelasi Bank Umum Syariah 

Model 
Durbin-Watson 

1 1.897 
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a. Predictors: Lag_X4, Lag_X2, Lag_X1, Lag_X3 

b. Dependent Variable: Lag_Y 

Sumber: Hasil Analisis 21, 2017 

       Berdasarkan tabel 18 di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-

Watson untuk bank konvensional adalah 1,738. Untuk tabel DW untuk k 

= 4 dan n = 50 besarnya tabel DW adalah du = 1,721 dan 4 – du = 2,279. 

Maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah 

uji yaitu 1,721 < 1,738 < 2,279. 

       Berdasarkan tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa nilai Durbin-

Watson untuk bank umum syariah adalah 1,897. Untuk tabel DW untuk k 

= 4 dan n = 55 besarnya tabel DW adalah du = 1,724 dan 4 – du = 2,276. 

Maka dari perhitungan disimpulkan bahwa DW-test terletak pada daerah 

uji yaitu 1,724 < 1,897 < 2,276. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

       Perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan 

pengaruh dua variabel predictor atau lebih terhada satu variabel dependen 

atau untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional anatar dua 

variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y). Analisis 

regresi ini untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel variabel 

bebas, yaitu ROA (X1), ROE (X2), BOPO (X3) dan LDR/ FDR (X4) 

terhadap variabel terikat yaitu CAR (Y). Untuk tabel persamaan regresi 

kategori bank konvensional dan bank umum syariah dapat dilihat pada 

halaman 100 
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Tabel 20 Persamaan Regresi Kategori Bank Konvensional 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.393 6.634  2.320 .025 

ROA 3.685 .837 1.492 4.402 .000 

ROE -.451 .092 -1.253 -4.913 .000 

BOPO .098 .060 .384 1.629 .110 

LDR -.074 .033 -.265 -2.282 .027 

a. Dependent Variable: CAR 
Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Persamaan model regresi dengan CAR sebagai variabel terikatnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Y = 1,492 ROA – 1,253 ROE + 0,384 BOPO – 0,265 LDR 

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. B1 = 1,492 

Koefisien regresi B1 yang diwakili oleh ROA menunjukkan nilai 

sebesar 1,492. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

searah antara ROA dengan kecukupan modal, sehingga apabila nilai 

ROA bertambah 1 persen, maka akan meningkatkan nilai CAR sebesar 

1,492. 

b. B2 = – 1,253 

Koefisien regresi B2 yang diwakili oleh ROE menunjukkan nilai sebesar 

– 1,253. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

berlawanan antara ROE dengan kecukupan modal, sehingga apabila 

nilai ROE bertambah 1 persen, maka akan menurunkan nilai CAR 
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sebesar – 1,253. 

c. B3 = 0,384 

Koefisien regresi B3 yang diwakili oleh BOPO menunjukkan nilai 

sebesar 0,384. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

searah antara BOPO dengan kecukupan modal, sehingga apabila nilai 

BOPO bertambah 1 persen, maka akan meningkatkan nilai CAR sebesar 

0,384. 

d. B4 = – 0,265 

Koefisien regresi B4 yang diwakili oleh LDR menunjukkan nilai sebes 

ar – 0,265. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

berlawanan antara LDR dengan kecukupan modal, sehingga apabila 

nilai LDR bertambah 1 persen, maka akan menurunkan nilai CAR 

sebesar – 0,265. 

Tabel 21 Persamaan Regresi Kategori Bank Umum Syariah 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -4.895 14.737  -.332 .742 

ROA -.871 .752 -.255 -1.158 .252 

ROE 
BOPO 
FDR 

-.108 
-.147 
.424 

.109 

.119 

.057 

-.131 
-.268 
.713 

-.991 
-1.229 
7.473 

.326 

.225 

.000 

a. Dependent Variable: CAR 
Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Persamaan model regresi dengan CAR sebagai variabel terikatnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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Y = – 0,255 ROA – 0,131 ROE – 0,268 BOPO + 0,713 FDR 

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. B1 = – 0,255 

Koefisien regresi B1 yang diwakili oleh ROA menunjukkan nilai 

sebesar – 0,255. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang berlawanan antara ROA dengan kecukupan modal, sehingga 

apabila nilai ROA bertambah 1 persen, maka akan menurunkan nilai 

CAR sebesar – 0,255. 

b. B2 = – 0,131 

Koefisien regresi B2 yang diwakili oleh ROE menunjukkan nilai sebe 

sar – 0,131. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

berlawanan antara ROE dengan kecukupan modal, sehingga apabila 

nilai ROE bertambah 1 persen, maka akan menurunkan nilai CAR 

sebesar – 0,131. 

c. B3 = – 0,268 

Koefisien regresi B3 yang diwakili oleh BOPO menunjukkan nilai 

sebesar – 0,268. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang berlawanan antara BOPO dengan kecukupan modal, sehingga 

apabila nilai BOPO bertambah 1 persen, maka akan menurunkan nilai 

CAR sebesar – 0,268. 

d. B4 = 0,713 

Koefisien regresi B4 yang diwakili oleh FDR menunjukkan nilai sebesar 

0,713. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara 
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FDR dengan kecukupan modal, sehingga apabila nilai BOPO 

bertambah 1 persen, maka akan meningkatkan nilai CAR sebesar 0,713 

satuan. 

4. Uji Hipotesis 

a. Hasil Pengujian Hipotesis Kategori Bank Konvensional 

1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

       Secara parsial pengaruh dari empat variabel independen yaitu 

return on asset, return on equity, beban operasional terhadap 

pendapatan operasional dan loan to deposits ratio tersebut terhadap 

CAR ditunjukkan pada tabel 22 sebagai berikut: 

Tabel 22 Hasil Perhitungan Uji T Bank Konvensional  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 15.393 6.634  2.320 .025 

ROA 3.685 .837 1.492 4.402 .000 

ROE -.451 .092 -1.253 -4.913 .000 

BOPO .098 .060 .384 1.629 .110 

LDR -.074 .033 -.265 -2.282 .027 

a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Dari tabel 22 di atas diperoleh bahwa: 

a) Nilai thitung variabel ROA adalah sebesar 4,402 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh signifikan variabel ROA terhadap CAR pada 

bank konvensional yang terdapat di Indonesia periode 2012 – 
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2016. Nilai thitung yang positif, yaitu  sebesar 4,402 

mengindikasikan bahwa apabila ROA mengalami kenaikan 

maka CAR akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya. Return 

On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di 

dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik 

keadaan suatu perusahaan dari segi penggunaan asset, sehingga 

CAR yang merupakan indikator kesehatan bank semakin 

meningkat. Dan sebaliknya, semakin buruk keadaan suatu 

perusahaan dari segi penggunaan asset, maka CR akan 

mengalami penurunan. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006), Abusharba, 

Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013) dan Siti Fatimah (2014) 

yang menunjukkan bahwa ROA secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. 

b) Nilai thitung variabel ROE adalah sebesar -4,913 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel ROE terhadap 

CAR pada bank konvensional yang terdapat di Indonesia periode 

2012 – 2016. Nilai thitung yang negatif, yaitu  sebesar -4,913  

mengindikasikan bahwa apabila ROE mengalami kenaikan maka 

CAR akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Return On 
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Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan. ATMR adalah aktiva 

tertimbang menurut risiko, dimana aktiva yang memiliki bobot 

yang paling besar adalah kredit. Kredit juga memberikan 

kontribusi pendapatan yang paling besar bagi bank. Artinya jika 

kredit naik maka pendapatan bank akan naik, berarti ROE juga 

akan naik. Dengan naiknya kredit juga akan menaikkan total 

ATMR, sehingga akan menurunkan nilai CAR. Atas dasar 

pemikiran itulah mengapa terdapat pengaruh negatif signifikan 

antara ROE dengan CAR. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Piteriya, Hidayat dan Endang (2015), yang 

menunjukkan kinerja bank ( ROI dan ROE ) yang memiliki CAR 

tinggi lebih baik jika dibandingkan dengan bank yang memiliki 

CAR rendah. 

c) Nilai thitung variabel BOPO adalah sebesar 1,629 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel BOPO 

terhadap CAR pada bank konvensional yang terdapat di 

Indonesia periode 2012 – 2016. Nilai thitung yang positif, yaitu 

sebesar 1,629 mengindikasikan bahwa apabila BOPO 

mengalami kenaikan maka CAR akan mengalami kenaikan. Dan 

sebaliknya apabila BOPO mengalami penurunan maka CAR 
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akan mengalami penurunan. Rasio BOPO dapat memprediksi 

kebangkrutan bank, yang berarti semakin tinggi BOPO 

menunjukkan semakin tinggi beban operasional yang ditanggung 

oleh perusahaan. Tidak signifikannya BOPO terhadap CAR 

dikarenakan biaya operasional selalu dibiayai oleh pendapatan 

operasional karena pendapatan operasional cenderung lebih 

sering terjadi dibandingkan dengan biaya operasional, dimana 

biaya operasional biasanya terjadi bulanan ataupun tahunan 

sedangkan pendapatan operasional terjadi setiap saat, seperti 

pendapatan bunga, biaya transaksi nasabah melalui atm, biaya 

transaksi nasabah pada teller dan lainnya. Maka dengan logika 

tersebut rasio BOPO tidak memengaruhi modal untuk menutupi 

BOPO yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) dan Krisna (2008) yang 

menunjukkan bahwa BOPO secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. 

d) Nilai thitung variabel LDR adalah sebesar -2,282 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel LDR terhadap 

CAR pada bank konvensional yang terdapat di Indonesia periode 

2012 – 2016. Nilai thitung yang negatif, yaitu  sebesar –2,282 

mengindikasikan bahwa apabila LDR mengalami kenaikan maka 

CAR akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Loan to 
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Deposits Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. 

Semakin tinggi LDR mengindikasikan semakin rendahnya 

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Peningkatan 

nilai LDR yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kredit 

yang diberikan lebih tinggi daripada pertumbuhan dana yang 

dihimpun akan menyebabkan menurunnya nilai CAR suatu bank. 

Penurunan nilai CAR tersebut merupakan upaya bank dalam 

memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada nasabahnya 

dengan menambah dananya melalui modal sendiri untuk 

membiayai jumlah kredit yang diberikan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006), 

Krisna (2008) dan Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang 

menunjukkan bahwa LDR secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap CAR. 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

       Uji F dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel 

– variabel independen (ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR) secara 

simultan (bersama – sama ) terhadap variabel dependen (CAR). 

Hasil uji F untuk bank konvensional ditunjukkan pada tabel 23 

sebagai berikut: 
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Tabel 23 Hasil Uji F Bank Konvensional 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 172.462 4 43.115 7.450 .000b 

Residual 260.444 45 5.788   

Total 432.906 49    

a. Dependent Variable: CAR 

b. Predictors: (Constant), LDR, ROE, BOPO, ROA 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Dari tabel 23 diatas dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 7,450 

yang lebih besar dari F tabel  sebesar 2,81 dan signifikansi sebesar 

0,000 dengan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, 

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi CAR atau 

dapat dikatakan bahwa ROA, ROE, BOPO dan LDR secara simultan 

(bersama – sama) berpengaruh terhadap CAR. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi atau R2 merupakan kemampuan prediksi 

dari ketiga variabel independen (ROA, ROE, BOPO dan LDR) 

terhadap variabel dependen (CAR).  

Tabel 24 Koefisien Determinasi Bank Konvensional 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .631a .398 .345 2.40575 

a. Predictors: (Constant), LDR, ROE, BOPO, ROA 

b. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Berdasar analis tabel 24 diperoleh hasil R2 sebesar 0,345 atau 
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34,5%. Hal tersebut memiliki arti bahwa bariabel dependen yaitu 

rasio kecukupan modal (CAR) dapat dijelaskan oleh keempat 

variabel independen yaitu ROA, ROE, BOPO dan LDR sebesar 

34,5%. Hasil penjelasan dari sisa persentase ( 100% - 34,5% = 

65,5% ) dijelaskan olef faktor – faktor lain di luar model. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis Kategori Bank Umum Syariah 

1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

       Secara parsial pengaruh dari empat variabel independen 

tersebut terhadap CAR ditunjukkan pada tabel 25 pada sebagai 

berikut: 

Tabel 25 Hasil Perhitungan Uji T Bank Umum Syariah 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -4.895 14.737  -.332 .742 

ROA -.871 .752 -.255 -1.158 .252 

ROE -.108 .109 -.131 -.991 .326 

BOPO -.147 .119 -.268 -1.229 .225 

FDR .424 .057 .713 7.473 .000 

a. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

Dari tabel 25 di atas diperoleh bahwa: 

a) Nilai thitung variabel ROA adalah sebesar -1,158 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,252 lebih besar dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel ROA 

terhadap CAR pada bank umum syariah yang terdapat di 

Indonesia periode 2012 – 2016. Nilai thitung yang negatif, yaitu  
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sebesar –1,158 mengindikasikan bahwa apabila ROA 

mengalami kenaikan maka CAR akan mengalami penurunan, 

dan sebaliknya. Hasil dari pengujian yang menunjukkan 

besaran rasio ROA tidak berpengaruh terhadap CAR ini, 

disebabkan oleh kenaikan dan penurunan rasio CAR 

dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga perolehan nilai ROA 

yang tinggi sebagai wujud perolehan laba operasional yang 

tinggi tidak selalu akan menyebabkan naiknya pula nilai CAR. 

Hal ini disebabkan besaran nilai CAR bukan saja berasal dari 

profit, melainkan besaran nilai CAR juga dapat berasal dari 

penyetoran modal dari pemilik bank. Meskipun profit 

merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan nilai 

CAR. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yuliani, 

Werastuti dan Sujana (2015) yang menunjukkan bahwa ROA 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

b) Nilai thitung variabel ROE adalah sebesar -0,991  dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,326 lebih besar dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel ROE 

terhadap CAR pada bank umum syariah yang terdapat di 

Indonesia periode 2012 – 2016. Nilai thitung yang negatif, yaitu  

sebesar –0,991 mengindikasikan bahwa apabila ROE 

mengalami kenaikan maka CAR akan mengalami penurunan, 

dan sebaliknya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 
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besarnya kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas bank tidak memengaruhi 

permodalan suatu bank. Hal ini dapat disebabkan karena 

sumber modal bank umum syariah adalah berasal dari modal 

yang didapatkan dari bank induknya atau bank konvensionalnya 

seperti setoran dana pemegang saham dan akumulasi laba bank 

induk. Sehingga apabila terjadi kenaikan pendapatan dari 

kenaikan rasio ROE maka akan memengaruhi kecukupan modal 

dari bank induk atau bank konvensional. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) dan 

Krisna (2008) yang menunjukkan bahwa ROE secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

c) Nilai thitung variabel BOPO adalah sebesar -1,229 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,225 lebih besar dari 0,05 yang berarti 

terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel BOPO 

terhadap CAR pada bank umum syariah yang terdapat di 

Indonesia periode 2012 – 2016. Nilai thitung yang negatif, yaitu 

sebesar –1,229 mengindikasikan bahwa apabila BOPO 

mengalami kenaikan maka CAR akan mengalami penurunan. 

Dan sebaliknya apabila BOPO mengalami penurunan maka 

CAR akan mengalami kenaikan. Rasio BOPO dapat 

memprediksi kebangkrutan bank, yang berarti semakin tinggi 

BOPO menunjukkan semakin tinggi beban operasional yang 
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ditanggung oleh perusahaan. Tidak signifikannya BOPO 

terhadap CAR dikarenakan biaya operasional selalu dibiayai 

oleh pendapatan operasional karena pendapatan operasional 

cenderung lebih sering terjadi dibandingkan dengan biaya 

operasional, dimana biaya operasional biasanya terjadi bulanan 

ataupun tahunan sedangkan pendapatan operasional terjadi 

setiap saat, seperti pendapatan bunga, biaya transaksi nasabah 

melalui atm, biaya transaksi nasabah pada teller dan lainnya. 

Maka dengan logika tersebut rasio BOPO tidak memengaruhi 

modal untuk menutupi BOPO yang tinggi. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) dan 

Krisna (2008) yang menunjukkan bahwa BOPO secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

d) Nilai thitung variabel FDR adalah sebesar 7,473 dengan nilai sig. 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat 

pengaruh positif dan signifikan variabel FDR terhadap CAR 

pada bank umum syariah yang terdapat di Indonesia periode 

2012 – 2016. Nilai thitung yang positif, yaitu  sebesar 7,473  

mengindikasikan bahwa apabila FDR mengalami kenaikan 

maka CAR akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa likuiditas (FDR) ditemukan 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR yang 
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menunjukkan bahwa bank dengan kinerja likuiditas yang baik 

dimana nilai dana pihak ketiga yang dihimpun bank umum 

syariah lebih besar daripada pembiayaan maka cenderung 

memperbaiki modal bank dari bank umum syariah. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Abusharba, 

Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013) dan Siti Fatimah (2014) 

yang menunjukkan bahwa FDR secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. 

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

       Uji F dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel 

– variabel independen (ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR) secara 

simultan (bersama – sama ) terhadap variabel dependen (CAR). 

Hasil uji F ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 26 Hasil Uji F Bank Umum Syariah 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 5005.101 4 1251.275 21.319 .000b 

Residual 2934.680 50 58.694   

Total 7939.781 54    

a. Dependent Variable: CAR 

b. Predictors: (Constant), FDR, ROA, ROE, BOPO 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Dari tabel 26 diatas dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 

21,319 yang lebih besar dari F tabel  sebesar 2,79 dan signifikansi 

sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 atau 

5%, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi CAR 
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atau dapat dikatakan bahwa ROA, ROE, BOPO dan FDR secara 

simultan (bersama – sama) berpengaruh terhadap CAR. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi atau R2 merupakan kemampuan prediksi 

dari ketiga variabel independen (ROA, BOPO dan FDR) terhadap 

variabel dependen (CAR). Untuk tabel koefisien determinasi bank 

umum syariah dapat dilihat pada tabel 27 sebagai berikut: 

Tabel 27 Koefisien Determinasi Bank Umum Syariah 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .794a .630 .601 7.66118 

a. Predictors: (Constant), FDR, ROA, ROE, BOPO 

b. Dependent Variable: CAR 

Sumber: Hasil Analisis SPSS 21, 2017 

       Berdasar analis tabel 27 diperoleh hasil R2 sebesar 0,601 atau 

60,1%. Hal tersebut memiliki arti bahwa bariabel dependen yaitu 

rasio kecukupan modal (CAR) dapat dijelaskan oleh keempat 

variabel independen yaitu ROA, ROE, BOPO dan FDR sebesar 

60,1%. Hasil penjelasan dari sisa persentase ( 100% - 60,1% = 

39,9% ) dijelaskan olef faktor – faktor lain di luar model. 

c. Chow Test 

       Chow test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan 

pengaruh ketiga variabel independen terhadap CAR pada bank 

konvensional dan bank umum syariah. 
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Tabel 28 Chow Test 

 Model 

Gabungan 

Bank 

Konvensional 

Bank Umum 

Syariah 

Nilai 

Residual 

4519,732 260,444 2934,680 

N 105 50 55 

Chow Test 10,053 

F tabel(0,05) 2,47 

Sumber: Data Peneliti, 2017 

       Dengan jumlah n sebanyak 105, dengan jumlah parameter yang di 

estimasi (k) sebesar 4 maka didapatkan perhitungan Chow test  adalah: 

RSSur = RSSur1 + RSSur2 

   = 260,444 + 2934,680 

   = 3195,124 

              𝐹ℎ𝑖𝑡           =
(𝑅𝑅𝑆𝑟 − 𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟)/𝑘

(𝑅𝑆𝑆𝑢𝑟)/(𝑛1 + 𝑛2 − 2𝑘)
 

              𝐹ℎ𝑖𝑡           =
(4519,732 − 3195,124)/4

3195,124/(105 − 8)
 

              𝐹ℎ𝑖𝑡           =
331,152

32,939
 

              𝐹ℎ𝑖𝑡           = 10,053   

 Hasil pengujian menghasilkan nilai Chow test F sebesar 10,053. Nilai F 

tabel diperoleh sebesar 2,47. Dengan demikian diperoleh nilai Chow test 

(10,053) > F tabel (2,47). Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh 

yang signifikan dari pengaruh empat variabel bebas tersebut terhadap 

CAR pada bank konvensional dan bank umum syariah. 

       Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dinyatakan bahwa 

kinerja perusahaan bank yang masuk dalam kriteria bank konvensional 
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dan yang masuk dalam kriteria bank umum syariah mempunyai faktor 

– faktor yang berbeda dalam memengaruhi kecukupan modal. Dimana 

pada bank yang masuk dalam kriteria bank konvensional terdapat faktor 

ROA, ROE dan LDR yang memengaruhi CAR. Sedangkan pada bank 

umum syariah hanya satu faktor yaitu FDR yang memengaruhi CAR. 

 

C. Interpretasi Hasil Penelitian 

1. Pengaruh secara parsial 

a. Bank Konvensional 

1) Pengaruh Return On Assets  terhadap Capital Adequacy Ratio 

       Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial ROA (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal 

(CAR) pada bank konvensional. Tanda positif menunjukkan 

pengaruh yang searah antara ROA terhadap CAR. Apabila ROA bank 

konvensional naik maka rasio kecukupan modal (CAR) bank 

konvensional tersebut juga akan mengalami kenaikan dan begitu pula 

sebaliknya, apabila ROA mengalami penurunan maka rasio 

kecukupan modal (CAR) juga akan mengalami penurunan nilai. 

Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu 

perusahaan dari segi penggunaan asset, sehingga CAR yang 

merupakan indikator kesehatan bank semakin meningkat. Dan 



117 
 

    
 

sebaliknya, semakin buruk keadaan suatu perusahaan dari segi 

penggunaan asset, maka CAR akan mengalami penurunan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi 

(2006), Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013) dan Siti 

Fatimah (2014) yang menunjukkan bahwa ROA secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap CAR, akan tetapi hasil penelitian 

berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yuliani, Werastuti dan Sujana 

(2015) yang menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

2) Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Capital Adequacy Ratio 

       Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial ROE (X2) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal 

(CAR) pada bank konvensional. Tanda negatif menunjukkan 

pengaruh yang berlawanan antara ROE terhadap CAR. Apabila ROE 

bank konvensional naik maka rasio kecukupan modal (CAR) bank 

konvensional tersebut akan menurun dan begitu pula sebaliknya, 

apabila ROE mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal 

(CAR) akan mengalami kenaikan nilai. Return On Equity (ROE) 

merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi 

para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan. ATMR adalah aktiva tertimbang menurut risiko, 

dimana aktiva yang memiliki bobot yang paling besar adalah kredit. 

Kredit juga memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar 
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bagi bank. Artinya jika kredit naik maka pendapatan bank akan naik, 

berarti ROE juga akan naik. Dengan naiknya krdit juga akan 

menaikkan total ATMR, sehingga akan menurunkan nilai CAR. Atas 

dasar pemikiran itulah mengapa terdapat pengaruh negatif signifikan 

antara ROE dengan CAR. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Piteriya, Hidayat dan Endang (2015), yang menunjukkan 

kinerja bank ( ROI dan ROE ) yang memiliki CAR tinggi lebih baik 

jika dibandingkan dengan bank yang memiliki CAR rendah., akan 

tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fitrianto 

dan Mawardi (2006) dan Krisna (2008) yang menunjukkan bahwa 

ROE secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

3) Pengaruh BOPO terhadap Capital Adequacy Ratio 

       Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial BOPO (X3) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rasio kecukupan 

modal (CAR). Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah 

antara BOPO terhadap CAR. Apabila BOPO bank konvensional naik 

maka rasio kecukupan modal (CAR) bank konvensional tersebut juga 

akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya, apabila BOPO 

mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal (CAR) juga akan 

mengalami penurunan nilai. Rasio BOPO dapat memprediksi 

kebangkrutan bank, yang berarti semakin tinggi BOPO menunjukkan 

semakin tinggi beban operasional yang ditanggung oleh perusahaan. 

Tidak signifikannya BOPO terhadap CAR dikarenakan biaya 
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operasional selalu dibiayai oleh pendapatan operasional karena 

pendapatan operasional cenderung lebih sering terjadi dibandingkan 

dengan biaya operasional, dimana biaya operasional biasanya terjadi 

bulanan ataupun tahunan sedangkan pendapatan operasional terjadi 

setiap saat, seperti pendapatan bunga, biaya transaksi nasabah melalui 

atm, biaya transaksi nasabah pada teller dan lainnya. Maka dengan 

alasan tersebut rasio BOPO tidak memengaruhi modal untuk 

menutupi BOPO yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006) dan Krisna (2008) yang 

menunjukkan bahwa BOPO secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CAR, akan tetapi hasil penelitian berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian Siti Fatimah (2014) dan Yuliani, 

Werastuti dan Sujana (2015) yang menunjukkan bahwa BOPO secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

4) Pengaruh Loan to Deposits Ratio terhadap Capital Adequacy Ratio 

       Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial LDR (X4) 

berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal 

(CAR). Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan 

antara LDR terhadap CAR. Apabila LDR bank konvensional naik 

maka rasio kecukupan modal (CAR) bank konvensional tersebut akan 

mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya, apabila LDR 

mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal (CAR) akan 

mengalami kenaikan nilai. Peningkatan nilai LDR yang disebabkan 
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oleh pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan lebih tinggi daripada 

pertumbuhan dana yang dihimpun akan menyebabkan menurunnya 

nilai CAR suatu bank. Penurunan nilai CAR tersebut merupakan 

upaya bank dalam memberikan kepercayaan dan perlindungan 

kepada nasabahnya dengan menambah dananya melalui modal 

sendiri untuk membiayai jumlah kredit yang diberikan. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Fitrianto dan Mawardi 

(2006), Krisna (2008) dan Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang 

menunjukkan bahwa LDR secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap CAR. 

b. Bank Umum Syariah 

1) Pengaruh Return On Assets terhadap Capital Adequacy Ratio 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial ROA (X1) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio kecukupan 

modal (CAR) pada bank umum syariah. Tanda negatif menunjukkan 

pengaruh yang berlawanan antara ROA terhadap CAR. Apabila ROA 

bank umum syariah naik maka rasio kecukupan modal (CAR) bank 

umum syariah tersebut akan turun dan begitu pula sebaliknya, apabila 

ROA mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal (CAR) 

juga akan mengalami kenaikan nilai. Hasil dari pengujian yang 

menunjukkan besaran rasio ROA tidak berpengaruh terhadap CAR 

ini, disebabkan oleh kenaikan dan penurunan rasio CAR dipengaruhi 

oleh banyak faktor sehingga perolehan nilai ROA yang tinggi sebagai 
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wujud perolehan laba operasional yang tinggi tidak selalu akan 

menyebabkan naiknya pula nilai CAR. Hal ini disebabkan besaran 

nilai CAR bukan saja berasal dari profit, melainkan besaran nilai 

CAR juga dapat berasal dari penyetoran modal dari pemilik bank. 

Meskipun profit merupakan salah satu komponen yang dapat 

meningkatkan nilai CAR. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian oleh Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang 

menunjukkan bahwa ROA secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CAR, akan tetapi hasil penelitian berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian Fitrianto dan Mawardi (2006), 

Abusharba, Triyuwono, Ismail dan Rahman (2013) dan Siti Fatimah 

(2014) yang menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh 

signifikan terhadap CAR. 

2) Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Capital Adequacy Ratio 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial ROE (X2) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio kecukupan 

modal (CAR) pada bank umum syariah. Tanda negatif menunjukkan 

pengaruh yang berlawanan antara ROE terhadap CAR. Apabila ROE 

bank umum syariah naik maka rasio kecukupan modal (CAR) bank 

umum syariah tersebut akan turun dan begitu pula sebaliknya, apabila 

ROE mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal (CAR) 

akan mengalami kenaikan nilai. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa besarnya kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan 
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dengan memanfaatkan ekuitas bank tidak memengaruhi permodalan 

suatu bank. Hal ini dapat disebabkan karena sumber modal bank 

umum syariah adalah berasal dari modal yang didapatkan dari bank 

induknya atau bank konvensionalnya seperti setoran dana pemegang 

saham dan akumulasi laba bank induk. Sehingga apabila terjadi 

kenaikan pendapatan dari kenaikan rasio ROE maka akan 

memengaruhi kecukupan modal dari bank induk atau bank 

konvensional.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Fitrianto dan Mawardi (2006) dan Krisna (2008) yang menunjukkan 

bahwa ROE secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

CAR., akan tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh 

penelitian Piteriya, Hidayat dan Endang (2015), yang menunjukkan 

kinerja bank ( ROI dan ROE ) yang memiliki CAR tinggi lebih baik 

jika dibandingkan dengan bank yang memiliki CAR rendah  

3) Pengaruh BOPO terhadap Capital Adequacy Ratio 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial BOPO 

(X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap rasio 

kecukupan modal (CAR). Tanda negatif menunjukkan pengaruh yang 

yang berlawanan antara BOPO terhadap CAR. Apabila BOPO bank 

umum syariah naik maka rasio kecukupan modal (CAR) bank umum 

syariah tersebut mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya, 

apabila BOPO mengalami penurunan maka rasio kecukupan modal 

(CAR) juga akan mengalami kenaikan nilai. Rasio BOPO dapat 
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memprediksi kebangkrutan bank, yang berarti semakin tinggi BOPO 

menunjukkan semakin tinggi beban operasional yang ditanggung 

oleh perusahaan. Tidak signifikannya BOPO terhadap CAR 

dikarenakan biaya operasional selalu dibiayai oleh pendapatan 

operasional karena pendapatan operasional cenderung lebih sering 

terjadi dibandingkan dengan biaya operasional, dimana biaya 

operasional biasanya terjadi bulanan ataupun tahunan sedangkan 

pendapatan operasional terjadi setiap saat, seperti pendapatan bunga, 

biaya transaksi nasabah melalui atm, biaya transaksi nasabah pada 

teller dan lainnya. Maka dengan alasan tersebut rasio BOPO tidak 

memengaruhi modal untuk menutupi BOPO yang tinggi. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian Fitrianto dan Mawardi 

(2006) dan Krisna (2008) yang menunjukkan bahwa BOPO secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR, akan tetapi hasil 

penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Siti Fatimah (2014) 

dan Yuliani, Werastuti dan Sujana (2015) yang menunjukkan bahwa 

BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

4) Pengaruh Financing to Deposits Ratio terhadap Capital Adequacy 

Ratio 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial FDR (X4) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kecukupan modal 

(CAR). Tanda positif menunjukkan pengaruh yang searah antara 

FDR terhadap CAR. Apabila FDR bank umum syariah naik maka 
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rasio kecukupan modal (CAR) bank umum syariah tersebut juga akan 

naik dan begitu pula sebaliknya, apabila FDR mengalami penurunan 

maka rasio kecukupan modal (CAR) juga akan mengalami penuruan 

nilai. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil 

sebuah kesimpulan bahwa likuiditas (FDR) ditemukan memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR yang menunjukkan 

bahwa bank dengan kinerja likuiditas yang baik cenderung 

memperbaiki modal bank dari bank umum syariah. Hasil penelitian 

ini mendukung hasil penelitian Abusharba, Triyuwono, Ismail dan 

Rahman (2013) dan Siti Fatimah (2014) yang menunjukkan bahwa 

FDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR. 

2. Pengaruh secara simultan 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, ROE, BOPO dan LDR/ 

FDR secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank konvensional maupun bank 

umum syariah. ROA, ROE dan BOPO merupakan indikator dari tingkat 

keuntungan perusahaan (rentabilitas) dan LDR/ FDR merupakan indikator 

dari tingkat likuiditas suatu perusahaan. Terbuktinya pengaruh ROA, ROE, 

BOPO dan LDR/ FDR secara bersama – sama terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan mengindikasikan 

bahwa tingkat rentabilitas dan likuiditas memengaruhi nilai CAR. 

Berdasarkan hasil tersebut jika investor ingin berinvestasi di perusahaan 

perbankan baik bank konvensional maupun bank umum syariah, investor 
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harus mempertimbangkan nilai ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR karena 

ketiga variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR 

atau rasio kecukupan modal bank konvensional maupun bank umum syariah 

di Indonesia periode 2012 – 2016. 

3. Perbedaan pengaruh 

       Berdasarkan uji Chow test didapatkan didapatkan sebuah hasil 

pengujian nilai Chow test F sebesar 10,053. Nilai F tabel diperoleh sebesar 

2,47. Dengan demikian diperoleh nilai Chow test (10,053) > F tabel (2,47). 

Hal ini berarti terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan dari pengaruh 

empat variabel bebas tersebut terhadap CAR pada bank konvensional dan 

bank umum syariah. 

       Berdasarkan perbedaan pengaruh kinerja keuangan terhadap capital 

adequacy ratio di atas, dapat diambil sebuah simpulan bahwa kinerja 

keuangan bank konvensional yang menggunakan aspek kecukupan modal 

memiliki nilai yang lebih baik dalam hal banyaknya indikator yang 

memengaruhi dibandingkan dengan bank umum syariah. Hal tersebut dapat 

menggambarkan bahwa besar kecilnya tingkat kecukupan modal pada bank 

konvensional dapat  dipengaruhi oleh faktor kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dari penggunaan aktivanya, kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dan kemampuan bank 

dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah 

menanamkan dananya. Sedangkan tingkat kecukupan modal yang terdapat 

pada bank umum syariah hanya dipengaruhi oleh rasio likuiditas yaitu 
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financing to deposits ratio atau FDR. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

besar kecilnya tingkat kecukupan modal dalam bank umum syariah hanya 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan bank dalam membayar kembali 

kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya. Berdasarkan 

hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankan pada 

bank konvensional maupun bank umum syariah dengan menggunakan 

variabel ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR mempunyai faktor – faktor yang 

berbeda dalam memengaruhi Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan 

modal (CAR).  

       Berikut disajikan perbandingan hasil – hasil penelitian terdahulu yang 

telah diambil dengan hasil peneliti pada tabel 29 dan 30. 

Tabel 29 Hasil Penelitian – Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Rasio 

Kecukupan Modal 

ROA 

terhadap 

CAR 

ROE 

terhadap 

CAR 

BOPO 

terhadap 

CAR 

LDR/ FDR 

terhadap 

CAR 
Fitrianto dan 

Mawardi 

(2006) 

Berpengaruh 
Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 
Berpengaruh 

Krisna 

(2008) 
– 

Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 
Berpengaruh 

Abusharba, 

Triyuwono, 

Ismail dan 

Rahman 

(2013) 

Berpengaruh – – Berpengaruh 

Siti Fatimah 

(2014) 
Berpengaruh – Berpengaruh Berpengaruh 

Yuliani, 

Werastuti 

dan Sujana 

(2015) 

Tidak 

Berpengaruh 
– Berpengaruh Berpengaruh 

                    Dilanjutkan… 
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Lanjutan tabel 29 

Piteriya, 

Hidayat dan 

Endang 

(2015) 

– Berhubungan – – 

Sumber: Data Peneliti, 2017 

Tabel 30 Hasil Peneliti 

Bank 

Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Rasio 

Kecukupan Modal 

ROA 

terhadap 

CAR 

ROE 

terhadap 

CAR 

BOPO 

terhadap 

CAR 

LDR/ FDR 

terhadap 

CAR 

Bank 

Konvensional 
Berpengaruh Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 
Berpengaruh 

Bank Umum 

Syariah 

Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 

Tidak 

Berpengaruh 

Berpengaruh 

Sumber: Data Peneliti, 2017 

Berdasarkan perbandingan dari tabel hasil penelitian – penelitian terdahulu 

dengan tabel hasil peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

kinerja keuangan terhadap rasio kecukupan modal atau CAR baik pada bank 

konvensional maupun bank umum syariah dalam penelitian ini telah 

mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diambil. 

 

 

 



128 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

konvensional variabel ROA berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,000. 

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

umum syariah variabel ROA berpengaruh tidak signifikan negatif  terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,252. 

2. a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

konvensional variabel ROE berpengaruh signifikan negatif  terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,000. 

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

umum syariah variabel ROE berpengaruh tidak signifikan negatif  terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,326. 

3. a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 
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konvensional variabel BOPO berpengaruh tidak signifikan positif terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,110. 

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

umum syariah variabel BOPO berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,225. 

4. a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

konvensional variabel LDR berpengaruh signifikan negatif  terhadap 

variabel CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 yaitu 0,027. 

b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pada bank 

umum syariah variabel FDR berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

CAR yang ditunjukkan dengan besarnya nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 yaitu 0,000. 

5. a. Secara simultan variabel ROA, ROE, BOPO dan LDR berpengaruh 

signifikan terhadap CAR pada bank konvensional. Yang berarti setiap 

perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu ROA, ROE, BOPO 

dan LDR secara simultan akan berpengaruh pada Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada bank konvensional yang terdapat di Indonesia periode 2012 – 

2016. 

b. Secara simultan variabel ROA, ROE, BOPO dan FDR berpengaruh 

signifikan terhadap CAR pada bank umum syariah. Yang berarti setiap 
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perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu ROA, ROE, BOPO 

dan FDR secara simultan akan berpengaruh pada Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada bank umum syariah yang terdapat di Indonesia periode 2012 – 

2016. 

6. Berdasarkan uji Chow test dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan 

bank yang masuk dalam kriteria bank konvensional mempunyai kinerja yang 

berbeda dengan kinerja bank yang masuk dalam kriteria bank umum syariah. 

Hal tersebut terlihat bahwa terdapat tiga variabel independen yaitu ROA, 

ROE dan LDR yang memengaruhi CAR bak konvensional, sedangkan pada 

bank umum syariah hanya satu variabel independen yaitu FDR yang 

memengaruhi besarnya CAR. 

 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, 

maka adapun saran – saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutntya 

maupun untuk pihak manajemen, yaitu: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan perbankan disarankan untuk 

memperhatikan manajemen ROA, ROE, BOPO dan LDR/ FDR dan CAR 

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia sehingga bank dapat beroperasi 

seefisen dan seefektif mungkin, bank dapat memperoleh keuntungan yang 

diharapkan dan bank dapat memperhatikan serta meningkatkan kecukupan 

modalnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis agar 

dapat: 
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a. Menambah variabel independen yang lain atau yang lebih bervariasi, 

seperti Return on Investmen (ROI), Non Performing Loan (NPL), Non 

Performing Financing (NPF) dan Net Interest Margin (NIM). 

b. Menambah periode pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih 

akurat. 

3. Bagi calon investor, sebelum melakukan investasi pada perusahaan 

perbankan sebaiknya mengetahui tentang informasi keuangan serta kinerja 

perusahaan perbankan tersebut agar memperoleh keuntungan yang 

diharapkan 

 



132 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arbi, Syarif. 2013. Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan Edisis 1.      

Yogyakarta: BPFE. 

Darmawan, Deni. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA. 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

21 update  PLS Regresi (edisi 7). Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

                        . 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 

23 update  PLS Regresi (edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Kasmir. 2015. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 

            . 2003. Dasar – dasar Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 

            . 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers 

Latumaerissa, Julius R. 2013. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba 

Empat 

Riyadi, Slamet. 2004. Banking Assets And Liability Management. Jakarta: Lembaga 

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

Santoso, Singgih. 2001. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex 

Media Komputindo. 

Sudana, I Made. 2009. Manajemen Keuangan Teori dan Praktik. Surabaya: 

Airlangga University Press 

Sundjaja, Ridwan. S Dan Inge Barlian. 2003. Manajemen Keuangan I. Jakarta: 

Literata Lintas Media. 

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PRENAMEDIA 

GROUP. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D). Bandung: ALFABETA 

Totok Budisantoso, Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 3. 

Jakarta: Salemba Empat.  

Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP. 



133 
 

Tesis : 

Krisna, Yansen. 2008. Faktor – faktor yang Mempengaruh Capital Adequacy Ratio 

(Studi pada Bank – bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2003 – 2006. 

Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Semarang. 

Terpublikasi melalui link: eprints.undip.ac.id/17331/ 

Jurnal : 

Fitrianto, Hendra dan Wisnu Mawardi. 2006. Analisis pengaruh kualitas asset, 

likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi terhadap rasio kecukupan modal perbankan 

yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, 

3(1) : 1 – 11.  

Abusharba, Mohammed T., Iwan Triyuwono, Munawar Ismail dan Aulia F. 

Rahman. 2013. Determinants of capital adequacy ratio in Indonesian islamic 

commercial banks. Global Review of Accounting and Finance, 4(1) : 159 – 170. 

Fatimah, Siti. 2014. Pengaruh rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas terhadap 

kecukupan modal bank umum syariah. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi 

Syariah, 6(1) : 42 – 58. 

Yuliani, Kadek Puspa, Desak Nyoman Sri Werastuti dan Dr. Edy Sujana. 2015.  

Pengaruh loan to deposit ratio (LDR), non performing loan (NPL), return on asset 

(ROA) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap 

capital adequacy ratio (CAR). E-Journal Ak S1 Universitas Pendidikan Ganesha, 

3(1). 

Piteriya, Raden Rustam Hidayat dan M. G. Wi Endang. 2015. Analisis perbedaan 

kinerja keuangan ROI dan ROE pada bank CAR tinggi dengan bank CAR rendah. 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 23(1) : 1 – 8. 

Internet: 

Bank Indonesia. 2017. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank 

Indonesia, diakses pada tanggal 10 September 2017 dari http://www.bi.go.id 

Bank Indonesia. 2017. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013, diakses 

pada tanggal 10 September 2017 dari http://www.bi.go.id 

Bank Indonesia. 2017. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 14 

Desember 2001, diakses pada tanggal 15 September 2017 dari www.bi.go.id  

Bank Indonesia. 2017. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 

Desember 2011, diakses pada tanggal 1 November 2017 dari http://www.bi.go.id  

Peraturan. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998  tentang 

Perbankan, diakses pada tanggal 15 November 2017 dari www.peraturan.go.id  

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.peraturan.go.id/


134 
 

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Statistk Perbankan Indonesia dan Statistik 

Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 15 November 2017 dari www.ojk.go.id  

www.bni.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bankmega.com, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bankmandiri.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bca.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bri.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bankbjb.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.victoriabank.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bukopin.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.maybank.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.panin.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bankmuamalat.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bjbsyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.paninbanksyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.syariahbukopin.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bankvictoriasyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.maybanksyariah.co.id ,diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bcasyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.bnisyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

www.megasyariah.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2017   

Kartini, Dupla. 2016. “Perbankan dalam Pusaran Krisis Moneter 1997 – 1998”, di 

akses pada tanggal 27 Februari 2018 dari http://www.lipsus.kontan.co.id   

Riyadi, Slamet. 2016. “Cara Menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko”, di 

akses pada tanggal 22 Maret 2018 dari www.dosen.perbanas.id  

Taufiqo, Khoiro A. 2015. “Perbankan Syariah Kalah di Negara Mayoritas Muslim 

Terbesar di Dunia”, diakses pada tanggal 27 Februari 2018 dari 

http://www.kompasiana.com  

http://www.bni.co.id/
http://www.bankmega.com/
http://www.bankmandiri.co.id/
http://www.bca.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.bankbjb.co.id/
http://www.victoriabank.co.id/
http://www.bukopin.co.id/
http://www.maybank.co.id/
http://www.panin.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.bjbsyariah.co.id/
http://www.paninbanksyariah.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.bankvictoriasyariah.co.id/
http://www.maybanksyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.bcasyariah.co.id/
http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.lipsus.kontan.co.id/
http://www.dosen.perbanas.id/
http://www.kompasiana.com/


135 
 

Wikanto, Adi. 2016. “Pakto 88 dan Booming Perbankan Indonesia”, di akses pada 

tanggal 26 Februari 2018 dari http://www.lipsus.kontan.co.id   

www.cermati.com, diakses pada tanggal 27 Februari 2018  

http://www.lipsus.kontan.co.id/
http://www.cermati.com/

	Bagian Depan.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	Daftar Pustaka.pdf

