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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank   

Bank berasal dari kata Italia Banco yang artinya Bangku. 

Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani 

kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara 

resmi dan popular menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri 

jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada 

masyarakat (Hasibuan, 2009).  

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart, Bank adalah badan usaha 

yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan 

kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan 

jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Sedangkan menurut 

Dr. B.N. Ajuha, Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak 

dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat 

membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga 

berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan 

dengan tingkat bunga yang menarik. 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga 
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keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan 

dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya.   

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud 

dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kashmir, 2005). 

Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

RI Nomor 792 Tahun 1990. Pengertian bank menurut PSAK Nomor 

31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999: 31.1) adalah, bank 

merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak 

yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan berdasarkan SK 

Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 pengertian bank adalah 

suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna 

membiayai investasi perusahaan (Ponco, 2008). 

 Peran Bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, 

perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya 
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sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan 

usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa 

perbankan (Ismail, 2010).  

2.1.2 Jenis - Jenis Bank 

 Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam 

Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam 

UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu UU 

nomor 14 tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. 

Untuk lebih jelasnya jenis perbankan, dapat ditinjau dari berbagai segi 

antara lain (Kashmir, 2002) : 

a. Dari segi fungsinya 

 Dalam UU Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 

1) Bank Umum 

2) Bank Pembangunan 

3) Bank Tabungan 

4) Bank Pasar 

5) Bank Desa 

6) Lumbung Desa 

7) Bank Pegawai 

8) Dan Bank jenis lainnya 
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Kemudian menurut UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 

dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang –Undang RI nomor 

10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari : 

1) Bank Umum 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

1) Bank Milik Pemerintah 

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki 

oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan dari Bank 

ini dimiliki oleh pemerintah pula.  

2) Bank milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya 

dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya diambil oleh swasta pula.  

3) Bank milik asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari Bank yang ada di 

luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah 

asing suatu negara. 

4) Bank milik campuran 

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana 
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kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia.  

c. Dilihat dari Segi Status 

1) Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa atau Bank Devisa merupakan 

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara 

keseluruhan. 

2) Bank non devisa 

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa. 

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

1) Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 

Mayoritas Bank yang berkembang di Indonesia adalah 

dengan prinsip konvensional, hal ini disebabkan asal mula 

Bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda (Barat). 

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank berdasarkan Prinsip Syariah menerapkan aturan 

perjanjian berdasarkan hokum Islam antara Bank dengan 

pihak lain bak dalam hal untuk menyimpan dana atau 

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.  
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2.1.3 Pengertian Laporan Keuangan 

  Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian tingkat 

kesehatan bank adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. 

Berdasarkan laporan keuangan Bank dapat dihitung sejumlah rasio 

keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian kinerja bank. 

  Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input 

(informasi) yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, 

timing aliran kas, yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan 

pihak – pihak yang berkepentingan.  

  Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari 

sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. 

Transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan 

dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, dan 

kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai 

tindakan tersebut tidak lain adalah proses akuntansi yang pada 

hakikatnya merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan transaksi dan peristiwa, yang setidak-tidaknya sebagian 

bersifat finansial, dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan 

penafsiran akan hasil-hasilnya (Jumingan, 2006). 

  Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank 

secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi 

bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang 
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dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank 

selama satu periode (Kasmir, 2000).   

  Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan sebagai 

pertanggungan jawab kepada pihak ekstern (luar perusahaan) harus 

disusun sdemikian rupa sehingga (Jumingan, 2006) : 

1. Memenuhi keperluan untuk : 

a. Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai 

perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai 

dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. 

b. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi 

keuangan dan perubahan kekayaan bersih perusahaan. 

c. Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para 

pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari 

perusahaan. 

d. Menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai 

perubahan dalam harta dan kewajiban. 

2. Mencapai mutu sebagai berikut : 

a. relevan 

b. jelas dan dapat dimengerti 

c. dapat diuji kebenarannya 

d. mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya 

secara tepat 

e. dapat dibandingkan 
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f. lengkap, dan 

g. netral. 

 Untuk membantu pembaca dalam menafsirkan data bisnis, 

laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk komparatif. 

Laporan komparatif adalah laporan keuangan yang disajikan 

berdampingan untuk dua tahun atau lebih. Melalui laporan keuangan 

akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, struktur modal perusahaan, distribusi 

aktivanya, keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha atau pendapatan 

yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta nilai-

nilai buku tiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan. 

Laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: 

a. Faktor ekonomi 

b. Faktor industri 

c. Faktor orientasi bisnis melalui keputusan-keputusan yang 

diambilnya baik berupa segmen bisnis, keputusan mengenai 

keuangan dan operasi. 

Gabungan faktor-faktor ini bercampur dalam suatu unit identitas 

perusahaan. Transaksi yang terjadi dicatat melalui metode akuntansi 

yang standart dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang 

dapat dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan. Penguasaan 

faktor-faktor diatas mutlak perlu analisa laporan keuangan. 
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2.1.4 Kinerja Keuangan 

 Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk 

memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam 

mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. 

Penilaian prestasi kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat 

dipakai sebagai dasar pengambil keputusan baik pihak internal 

maupun eksternal. Penilaian dapt dilakauan dengan melihat sisi 

kinerja keuangan (Financial performance) dan kinerja non keuangan 

(Non Financial Performance). 

 Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan tersebut telah melaksanakan 

dengan mengunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik 

dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang 

kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi 

kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya 

digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan 

(Fahmi : 2014). 

 Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa alat analisis. 

Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 

(Jumingan : 2006) : 
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1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan 

keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan 

perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam 

persentase (relatif). 

2. Analisis Trend (tendensi posisi) 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan 

keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 

3. Analisis Persentase per-Komponen (common size) 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau 

total aktiva maupun hutang. 

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber 

dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang 

dibandingkan. 

5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai 

sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu 

tertentu. 

6. Analisis Rasio Keuangan  
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Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui 

hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan 

laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 

7. Analisis Perubahan Laba Kotor 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan 

sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 

8. Analisis Break Even 

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan 

yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

2.1.5 Kesehatan Bank 

Kesehatan merupakan hal yang paling penting didalam berbagai 

bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi 

yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja 

serta kemampuan lainnya. Penilaian kesehatan bank amat penting 

disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang 

dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja 

menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup 

mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh 

nasabahnya. Untuk menilai suatu kesehatan bank, dapat dilihat dari 

berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank 

tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak 

sehat. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode (Kashmir : 

2002).  
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Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu 

bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif 

terhadap factor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, 

rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar (Nesneri, 

2014).  

1. Aspek Permodalan (Capital) 

  Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang 

dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan 

modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR 

(Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio 

CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko 

(ATMR). Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, maka 

CAR perbankan minimal 8%. Bagi Bank yang memiliki CAR dibawah 

8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang serius 

untuk diperbaiki. 

2. Aspek Kualitas Asset (Asset) 

  Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai 

jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank. Penilaian asset harus sesuai 

dengan Peraturan oleh Bank Indonesia dengan memperbandingkan 

antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 

Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 
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aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca 

yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. 

3. Aspek Kualitas Manajemen (Management) 

  Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya 

dalam bekerja. Disamping itu, kualitas manajemen juga dilihat dari 

segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani 

berbagai kasus-kasus yang terjadi. Dalam aspek ini yang dinilai adalah 

manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva,manajemen 

umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas. Penilaian 

kesehatan dibidang manajemen tidak lagi didasarkan pada 250 aspek 

yang berkaitan dengan permodalan, likuiditas, kualitas asset, 

rentabilitas dan sensitivitas, tetapi kini penilaiannya hanya didasarkan 

pada 100 aspek saja. 

4. Aspek Earning 

  Merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini 

dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga juga untuk 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dipai bank 

yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara 

rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. 

Penilaian ini meliputi hal-hal seperti : 

a) Rasio Laba terhadap Total Aset (ROA) 

b) Perbandingan Biaya dengan Pendapatan Operasi (BOPO) 
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5. Aspek Likuiditas (Liquidity) 

  Suatu bank dapat dikatakan liquid, apabila bank yang 

bersangkutan mampu membayar semua hutangnya terutama hutang 

jangka pendek. Penilaian dalam aspek ini meliputi : 

a) Rasio kewajiban bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar 

b) Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti, 

KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. 

6. Aspek Sensitivitas (Sensitivity) 

  Aspek Sensitivitas mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia 

sejak Mei 2004. Dalam melepaskan kreditnya, perbankan harus 

memerhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus 

dicapai dan haruslah mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. 

Sensitivitas terhadap resiko ini penting agar tujuan memperoleh laba 

dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Resiko 

yang dihadapi terdiri dari Resiko Lingkungan, Resiko Manajemen, 

Resiko Penyerahan dan Resiko Keuangan.  

Disamping analisis CAMELS, kesehatan bank juga dipengaruhi 

hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap : 

a. Ketentuan pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) 

dan Pelaksanaan Kredit Ekspor. 

b. Pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK) atau sering disebut Legal Lending Limit. 

c. Pelanggaran posisi Devisi Netto. 
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Penentuan bobot didasarkan kepada masing-masing aspek diatas 

diberikan nilai, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan dari 

komponen yang dinilai. Secara garis besar hasil dari penilaian ini 

ditetapkan kedalam 4 golongan predikat kesehatan bank.    

2.2 Variabel Dependen 

2.2.1 CAR (Capital Adequacy Ratio) 

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh 

aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal 

sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar 

bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. 

Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva yang mengandung resiko. CAR merupakan 

indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan 

aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang 

disebabkan oleh aktiva yang beresiko.  

Melihat fenomena perbankan di Indonesia yang mengalami 

tidak likuid karena tingkat CAR yang tidak mencukupi, dapat dilihat 

bahwa terdapat hubungan antara rasio likuiditas dengan CAR. Dimana 

likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya saat ditagih (Kasmir, 2009).  
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Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam 

rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan 

bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Di 

samping itu, ketentuan BI juga mengatur tata cara perhitungan aktiva 

tertimbang menurut resiko, yang terdiri atas jumlah antara ATMR 

yang dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada neraca 

bank dikalikan dengan bobot resikonya masing-masing dan ATMR 

dihitung berdasarkan nilai masing-masing pos aktiva pada rekening 

administratif bank dikalikan dengan bobot resikonya masing-masing 

(Dendawijaya, 2009). 

Manullang, (2002) menyatakan bahwa rasio permodalan yang 

lazim digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal 

sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Modal 

sendiri adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari 

modal disetor, laba di tahan, dan cadangan yang dibentuk bank. 

Sedangkan ATMR adalah merupakan penjumlahan ATMR aktiva 

neraca dengan ATMR administratif. ATMR neraca diperoleh dengan 

cara mengalikan nilai nominalnya dengan bobot resiko masing-

masing. ATMR administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai 

nominalnya dengan bobot resiko aktiva administratif.  Sesuai dengan 

SE BI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus 

dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995.  
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Berdasarkan pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor 

permodalan pada Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 

31 Mei 2004 di peroleh standar untuk KPMM (Kecukupan 

Penyediaan Modal Minimum) sebagai berikut : 

          Tabel 2.1  

    Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Permodalan 

 

Peringkat Keterangan Kriteria 

1 Sangat Sehat Rasio KPMM lebih tinggi sangat 

signifikan dibandingkan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (KPMM > 15%) 

2 Sehat Rasio KPMM lebih tinggi cukup 

signifikan dibandingkan dengan rasio 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan (9% < KPMM < 15 % ). 

3 Cukup Sehat Rasio KPMM lebih tinggi cukup 

signifikan dibandingkan dengan rasi 

KPMM yang ditetapkan dalam 

ketentuan ( 8 % < KPMM <  9 % ). 

4 Kurang Sehat Rasio KPMM dibawah ketentuan 

yang berlaku (KPMM < 8 % ). 

5 Tidak Sehat Rasio KPMM dibawah ketentuan 

yang berlaku dan bank cenderung 

menjadi tidak solvable (KPMM < 8 

%). 

      Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 

 

Sebuah bank mengalami resiko modal apabila tidak dapat 

menyediakan modal minimum sebesar 8%. Dengan penetapan CAR 

pada tingkat tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan 

modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko 

sebagai akibat berkembang atau meningkatnya ekspansi aset terutama 

aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil dan sekaligus 

mengandung resiko (Arief, 2014). 
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Setelah mengetahui cara perhitungan CAR maka dapat diambil 

kesimpulan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi CAR adalah 

sebagai berikut sebagaimana dikutip dalam R.Arif Ginanjar (2007) : 

1. Tingkat kualitas manajemen bank dan kualitas system dan 

prosedur operasionalnya. 

2. Tingkat kualitas dan jenis aktiva serta besarnya resiko yang 

melekat padanya. 

3. Kualitas dan tingkat kolektabilitasnya. 

4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank. 

5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba. 

6. Tingkat likuiditas yang dimilikinya. 

7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka 

panjang. 

2.3 Variabel Independen 

2.3.1 Net Interest Margin (NIM) 

NIM adalah ukuran perbedaan antara bunga pendapatan yang 

dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang 

dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya deposito), 

relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif) asset (Wikipedia). 

Bank harus memperhatikan NIM, karena NIM tersebut 

merupakan rasio yang dijadikan patokan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan bank untuk mengelola seluruh aktiva produktifnya 

agar bisa menghasilkan penghasilan netto yang lebih tinggi. 
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Penghasilan netto tersebut bisa didapatkan melalui pengurangan 

penghasilan bruto atau penghasilan kotor dengan beban bunga dalam 

satu bulan. Dengan adanya NIM maka bank bisa menghindari 

berbagai masalah yang ditimbulkan. 

Rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan bunga yang 

diterima oleh bank. Semakin besar pendapatan bunga yang diterima 

bank maka semakin besar rasio atau NIM bank tersebut, hal ini 

menandakan bahwa bank bisa bekerja dengan baik untuk 

mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Standar NIM yang 

ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas.  

Untuk mendapatkan perolehan NIM yang meningkat, perlu 

menekan biaya dana. Biaya dana adalah biaya bunga yang dibayarkan 

oleh bank kepada masing-masing sumber dana bank yang 

bersangkutan. Secara keseluruhan, biaya yang harus dikeluarkan oleh 

bank akan menentukan berapa bank harus menetapkan tingkat bunga 

kredit yang diberikan kepada nasabahnya untuk memperoleh 

pendapatan netto bank.   

Dengan NIM bank akan mudah menjalankan operasional yang 

sehat dan juga bisa dengan mudah mengelola aktiva produktifnya. 

Aktiva produktif yang dimaksud adalah rata-rata aktiva produktif yang 

digunakan, terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain 

dan Bank Indonesia, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji 

dijual kembali, obligasi pemerintah, wesel ekspor dan tagihan lainnya, 
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pinjaman, penyertaan saham serta komitmen dari kontijensi yang 

beresiko kredit. Pencairan dana dari pihak ketiga memang cukup 

membantu bank untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tingi, 

namun bank juga harus memperhatikan berapa besar bunga yang 

harus dibayar kepada pihak ketiga tersebut (Eka, 2015). 

2.3.2 Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) 

BOPO termasuk rasio rentabilitas (earnings). Keberhasilan bank 

didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat 

diukur dengan menggunakan rasio biaya operasional terhadap 

pendapatan operasi. Menurut Dendawijaya (2009) rasio biaya 

operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.  

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya 

bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi 

lainnya). Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk 

kredit dan pendapatan operasi lainnya. Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas 

usahanya. Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya 

bank yang kurang sehat (termasuk BBO dan Take Over) rasio BOPO 

nya lebih dari 1. Dengan kata lain BOPO berhubungan negatif dengan 
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kinerja bank sehingga diprediksikan juga berpengaruh negatif 

terhadap CAR.  

2.3.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR (Loan to Deposit Ratio) 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% (Kashmir, 

2000). 

Menurut Dendawijaya (2009) LDR menyatakan seberapa jauh 

kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh 

dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini 

terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya 

atau pemakai dana tidak dapat mengembalikandana yang dipinjamnya. 

Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga 

akan terkena imbas resiko karena hilangnya kesempatan untuk 

memperoleh keuntungan. 

Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan 

kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah 

pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 
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kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah LDR 

menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit.  

LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan 

seluruh dananya (Loan-up) atau relatif tidak likuid. Sebaliknya, rasio 

yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan 

kapasitas dana yang siap dipinjam. Dengan kata lain, semakin tinggi 

rasio ini maka akan semakin rendah kemampuan likuiditas bank. 

Standar LDR yang aman menurut Bank Indonesia adalah berkisar 

antara 85 persen < LDR <100 persen atau LDR < 50 persen (Hendra 

dan Wisnu, 2006). 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 29 Mei 1993, 

yang termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah 

sebagai berikut (Dendawijaya, 2009) : 

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) (jika ada) adalah 

volume pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan Bank 

Indonesia kepada bank yang bersangkutan.  

2. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah 

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.  

3. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.  
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4. Tabungan masyarakat adalah simpanan pihak ketiga pada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang dapat 

dipersamakan dengan itu.  

5. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 

3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.  

6. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka 

waktu lebih dari 3 bulan.  

7. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka 

waktu lebih dari 3 bulan.  

8. Modal pinjaman.  

9. Modal inti bank terdiri atas modal yang telah disetor 

pemilik bank, agio saham (terutama untuk bank yang telah 

go public), berbagai cadangan, laba ditahan (setelah 

diputuskan oleh rapat umum pemegang saham bank), serta 

laba tahun berjalan. 

2.3.4 Giro Wajib Minimum (GWM) 

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh Bank Indonesia 

untuk menudukung stabilitas moneter dan sektor keuangan adalah 

melalui penerapan kewajiban memelihara giro wajib minimum. 

Penerapan kebijakan giro wajib minimum perlu disesuaikan dari 

waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan serta 
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dengan kondisi likuiditas perbankan serta dengan memperhatikan 

peran bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. 

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah jumlah dana minimum 

yang dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank / 

DPK ( merupakan kewajiban bank kepada penduduk dan bukan 

penduduk dalam rupiah dan valuta asing ).  

Dalam perhitungan Giro Wajib Minimum, DPK berpedoman 

kepada laporan DPK dalam rupiah dan valuta asing pada Laporan 

Berkala Bank Umum. Giro wajib minimum ini merupakan kewajiban 

bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dan berperan 

sebagai instrument moneter untuk mengendalikan jumlah uang 

beredar. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam PBI No.10/19/PBI/2008 

tanggal 14 Oktober 2008, ketentuan GWM rupiah telah ditetapkan 

sebesar 7,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM rupiah yang telah 

ditetapkan terdiri dari GWM utama (statutory reserve) dan GWM 

sekunder (secondary reserve) dengan rincian : 

a. 5% berupa GWM utama (statutory reserve) berupa simpana 

giro di Bank Indonesia. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 

24 Oktober 2008. 
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b. 2,5% berupa GWM sekunder (secondary reserve) dalam 

bentuk SBI dan atau SUN dan atau simpana giro di Bank 

Indonesia. 

2.4 Modal dalam Perspektif Islam 

Dalam pandangan Al-Qur’an, uang merupakan modal serta 

salah satu faktor produksi yang penting, “tetapi bukan yang 

terpenting”. Dalam mengembangkan modal, untuk meningkatkan atau 

memperbanyak jumlah modal dengan upaya yang halal, baik melalui 

produksi maupun investasi. Semua itu bertujuan agar harta bisa 

bertambah sesuai dengan yang diinginkan. Pentingnya modal dalam 

kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 

14 : 

َهبِ  اْلمِ  َنمِ  الذَّ يرِ  َقنَطَرة  نَِ النَِّساء َواْلَبن ينَِ َواْلَقَناط  َهَواتِ  م  بِ  الشَّ يِّنَِ ل لنَّاسِ  ح    ز 

ْنَيا َوللّا ِ َمةِ  َواألَْنَعامِ  َواْلَحْرثِ  َذل كَِ َمَتاعِ  اْلَحَياةِ  الد  َسوَّ ةِ  َواْلَخْيلِ  اْلم    َواْلف ضَّ

ْسنِ  اْلَمآبِ    نَده  ح    ع 

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang 

ternak, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan 

disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” 

Rasulullah SAW menekankan pentingnya modal, dalam 

sabdanya : 
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“tidak boleh iri pada dua perkara yaitu : orang yang hartanya 

digunakan pada jalan kebenaran dan orang yang ilmu 

pengetahuannya diamalkan kepada orang lain” (HR. Ibnu Asakir).  

2.5 Ayat Alqur’an tentang Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang 

didalam melaksanakan pekerjaan, sejauh mana keberhasilan seseorang 

atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut ”level of 

performance”. 

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Ahqaaf ayat 19 : 

  ۖ ا َعِملُى ا َولِيَُىفِّيَهُمْ  أَْعَمالَهُمْ  َوهُمْ  َل  يُْظلَُمىنَ    َولُِكل   َدَرَجات   ِممَّ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang 

telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 

dirugikan.” 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 

Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan 

mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan 

keuntungan bagi organisasinya. 
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Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39 : 

وق وا اْلَعَذابَِ نِْ َفْضلِ  َفذ  مِْ َعلَْيَنا م  مِْ َفَما َكانَِ لَك  مِْ أل  ْخَراه   َوَقالَتِْ أ وََله 

ب ونَِ ْنت مِْ َتْكس   ب َما ك 

“Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu diantara 

mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian : “Kamu tidak 

mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami, maka rasakanlah siksaan 

karena perbuatan yang telah kamu lakukan.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya 

milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah 

saja, karena pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya 

adalah pahala (balasan) yang akan kita terima. Dalam konteks ini, 

pekerjaan tidak hanya bersifat ritual atau ukhrowi, akan tetapi juga 

merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.7 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 

KERANGKA KONSEPTUAL 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

NO NAMA JUDUL HASIL PENELITIAN 

1 F. Artin 

Shitawati 

(2006) 

Analisis faktor-faktor 

yang berpengaruh 

terhadap capital 

adequacy ratio 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa rasio-rasio keuangan bank 

(terutama ROA, ROE dan LDR) 

mampu meningkatkan CAR pada 

bank umum yang beroperasi di 

Indonesia periode 2001 – 2004 

2 Hendra 

Fitrianto, 

Wisnu 

Mawardi 

(2006) 

Analisis pengaruh 

kualitas aset, 

likuiditas, rentabilitas, 

dan efisiensi terhadap 

rasio kecukupan 

modal perbankan yang 

terdaftar di Bursa efek 

Jakarta 

Secara simultan variabel NPA, 

NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan CAR.  

3 Dewa Ayu 

Anjani,  Ni 

Ketut 

Purnawati 

Pengaruh non 

performing loan 

(NPL), likuiditas dan 

Rentabilitas terhadap 

rasio kecukupan modal 

NPL berpengaruh tidak signifikan 

terhadap CAR. LDR dan ROE 

berpengaruh negatif dan siginifikan 

terhadap CAR.  NIM berpengaruh 

positif dan siginifikan terhadap 
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Capital Adequacy Ratio. 

4 Yuliyana 

(2015) 

Pengaruh ALR, Quick 

Ratio (QR), ROA, 

BOPO terhadap CAR 

pada Bank Umum yang 

terdaftar di BEI periode 

2009-2013 

Hasil pengujian secara parsial, 

membuktikan bahwa (ALR) dan 

BOPO berpengaruh signifikan 

terhadap CAR, sedangkan QR dan 

ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap CAR.   

5  Yansen 

Krisna (2008) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

studi pada Bank Umum 

di Indonesia 

ROI, LDR dan NPL secara parsial 

mempengaruhi CAR, sedangkan 

ROE, BOPO dan NIM tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

CAR 

6 Bambang 

Widjanarko 

(2005) 

Pengaruh ROI, ROE, 

BOPO, NIM, LDR, 

dan GWM terhadap 

CAR pada bank 

umum di Indonesia 

periode tahun 2001-

2003 

Bahwa ROI berpengaruh signifikan 

positif terhadap CAR, ROE dan 

LDR berpengaruh signifikan 

negatif terhadap CAR, sementara 

tiga variabel yang lain BOPO, 

NIM, dan GWM tidak 

menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR. 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh NIM (Net Interest Margin) terhadap CAR (Capital 

Adequacy Ratio) 

NIM menunjukkan rasio antara pendapatan bunga bersih 

(pendapatan bunga kredit minus biaya bunga simpanan) terhadap 

outstanding credit (dari debet rata-rata). Setiap meningkatnya NIM 

akan meningkatkan CAR, hal ini terjadi karena setiap peningkatan 

pendapatan bunga bersih, yang merupakan selisih antara total biaya 

bunga dengan total pendapatan bunga mengakibatkan bertambahnya 

laba sebelum pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan 

CAR.  

 Penelitian Shitawati (2006) menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

umum di Indonesia. Hasil penelitian tersebut bahwa ROA, ROE, 

BOPO, NIM, GWM, dan LDR secara parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan terhadap CAR pada bank umum di Indonesia.  

Penelitian Dewa Ayu Anjani dan Ni Ketut Purnawati yang 

menganalisis Pengaruh NPL, Likuiditas dan Rentabilitas (NIM) 

terhadap rasio kecukupan modal. Hasil penelitian tersebut yaitu NIM 

berpengaruh positif dan sihnifikan terhadap CAR, NPL berpengaruh 

tidak signifikan terhadap CAR, sedangkan LDR dan ROE berpengaruh 

negatif dan siginifikan terhadap CAR.   
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H1 : NIM (Net Interest Margin) berpengaruh positif terhadap 

CAR  (Capital Adequacy Ratio) 

2.9.2 Pengaruh BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasi) terhadap CAR (Capital Adequacy Ratio) 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Semakin besar BOPO menunjukkan kurangnya efisiensi bank dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya karena biaya operasional yang 

harus ditanggung lebih besar daripada pendapatan operasional yang 

diperoleh sehingga ada kemungkinan modal digunakan untuk 

menutupi biaya operasional yang tidak tertutup oleh pendapatan 

operasional. Jadi BOPO yang lebih tinggi akan menurunkan CAR 

(Dendawijaya, 2009). 

Sebaliknya, semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien 

bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, karena biaya operasional 

yang harus ditanggung lebih kecil dari pendapatan operasionalnya 

sehingga aktivitas operasional bank menghasilkan keuntungan, 

dimana hal tersebut mampu meningkatkan modal bank dan 

meminimumkan tingkat resikonya. Jadi, BOPO yang relatif rendah 

akan meningkatkan CAR. Dengan kata lain, BOPO berhubungan 

negatif dengan kinerja bank sehingga diprediksikan juga berpengaruh 

negatif terhadap CAR. 
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Penelitian Yuliana (2015) tentang Pengaruh ALR, Quick Ratio, 

ROA, BOPO terhadap CAR pada Bank Umum yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013. Hasilnya adalah ALR dan BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap CAR, sedangkan QR dan ROA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CAR.  

Penelitian Yansen Krisna (2008) tentang Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Capital Adequacy Ratio. Hasilnya menunjukan bahwa 

secara parsial variabel ROI berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel CAR, ROE dan NIM tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel CAR, BOPO tidak berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel CAR, LDR dan NPL berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel CAR. 

Penelitian Cyntia Edginarda (2012) tentang Analisis pengaruh 

rentabilitias dan likuiditas terhadap Capital Adequacy Ratio pada 

Bank Umum Pemerintah. Hasilnya adalah ROA dan BOPO 

berpengaruh secara parsial terhadap CAR, sedangkan LDR tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap CAR. 

H2 : BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasi)  

 berpengaruh negatif terhadap CAR  

2.9.3 Pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) terhadap CAR (Capital 

Adequacy Ratio) 

Apabila pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan lebih besar 

daripada pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun maka nilai LDR 
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bank tersebut akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasio tersebut 

mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan 

untuk membiayai kredit akan semakin besar.  

Dengan kata lain, peningkatan nilai LDR yang disebabkan oleh 

pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan lebih tinggi daripada 

pertumbuhan jumlah dana yang dihimpun akan menyebabkan 

menurunnya nilai CAR suatu bank. Penurunan nilai CAR tersebut 

merupakan sebagai upaya bank dalam memberikan kepercayaan dan 

perlindungan kepada nasabahnya dengan menambah dananya melalui 

modal sendiri untuk membiayai jumlah kredit yang diberikan.  

Penelitian Shitawati (2006) menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada bank 

umum di Indonesia. Hasil penelitian tersebut bahwa ROA, ROE, 

BOPO, NIM, GWM, dan LDR secara parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan terhadap CAR pada bank umum di Indonesia. 

Penelitian Yansen Krisna (2008) tentang Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Capital Adequacy Ratio. Hasilnya menunjukan bahwa 

secara parsial variabel ROI berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel CAR, ROE dan NIM tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap variabel CAR, BOPO tidak berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel CAR, LDR dan NPL berpengaruh signifikan negatif 

terhadap variabel CAR. 



49 

 

H3 : LDR (Loan to Deposit ratio) berpengaruh negatif terhadap 

 CAR (Capital Adequacy Ratio) 

2.9.4 Pengaruh GWM (Giro Wajib Minimum) terhadap CAR (Capital 

Adequacy Ratio) 

GWM merupakan tingkat likuiditas yang dijamin oleh bank 

sentral (Bank Indonesia) yang ditunjukkan dengan besarnya giro yang 

disetorkan oleh bank kepada BI. Semakin tinggi GWM semakin besar 

likuiditas bank dijamin oleh BI, sehingga jika terjadi kesulitan 

likuiditas bank tersebut dapat meminjam secara langsung kepada BI. 

Dengan meningkatnya GWM, maka kondisi likuiditas semakin baik 

dan hal ini berdampak pada meningkatnya CAR (Muljono, 1995). 

Penelitian Bambang Widjanarko (2005) tentang Pengaruh ROI, 

ROE, BOPO, NIM, LDR, dan GWM terhadap CAR pada bank umum 

di Indonesia periode tahun 2001-2003. Hasilnya bahwa ROI 

berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, ROE dan LDR 

berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR, sementara tiga variabel 

yang lain BOPO, NIM, dan GWM tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap CAR. 

H4 : GWM (Giro Wajib Minimum) berpengaruh positif terhadap 

 CAR (Capital Adequacy Ratio) 

2.10 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan 

masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 
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biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori 

yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian.  

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : NIM (Net Interest Margin) berpengaruh positif terhadap 

CAR (Capital Adequacy Ratio). 

H2 : BOPO (Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 

Operasional) berpengaruh negatif terhadap CAR (Capital 

Adequacy Ratio). 

H3 :LDR (Loan to Deposit Ratio) berpengaruh negatif terhadap 

CAR (Capital Adequacy Ratio). 

H4 :GWM (Giro Wajib Minimum) berpengaruh positif terhadap 

CAR (Capital Adequacy Ratio). 

 


