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ABSTRACT

 

The purpose of this research is to analyze the influence of rentability ratio (ROE 

and BOPO) to capital  adequacy ratio (CAR).  The sample was taken by using 

purposive sampling method. There are 11 banks as a sample with 5 research 

period (2004-2008) and those are listing in Bursa Efek Indonesia as long as the  

research period.

The secondary data is used and processed by pooling data because it is consist of  

cross section and time series data. The hypothesis is tested by multiple regretion  

with method using statistic analysis.

The  result  of  this  research  show  that  these  is  a  negative  correlation  and  

significant effect of those independent variable (ROE and BOPO) to dependent  

variable (CAR). Goodness of fit is showed by adjusted R2 = 20,7%, which means 

that ROE and BOPO are able to explain CAR as much as 20,7%.

 

Keywords: Return On Equity (ROE),  Operational Cost To Operational Income 

(BOPO), Capital Adequacy Ratio (CAR).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki peranan penting sebagai 

sarana pemerataan pembangunan perekonomian Indonesia, oleh karena itu dalam 

operasional  sehari-hari  perbankan  sangat  diperhatikan  oleh  Bank  Indonesia 

sebagai  bank  sentral  Indonesia  dan  pengawas  perbankan  nasional.  Dengan 

semakin banyaknya jumlah bank, persaingan dalam menarik dana dari masyarakat 

semakin  meningkat.  Semua bank berlomba menghimpun dana dari  masyarakat 

yang  nantinya  akan  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk 

pemberian kredit bagi yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun 

konsumtif. Sumber dana bagi bank merupakan persoalan yang paling utama, tanpa 

adanya dana bank tidak akan berfungsi sebagaimana layaknya.

Berdasarkan  bukti  empiris  yang  ada,  dana  bank  yang  berasal  dari  modal 

sendiri dan modal cadangan hanya sebesar 7% sampai dengan 8% dari total aktiva 

pada bank tersebut. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana 

terbesar  yang paling dihandalkan oleh suatu bank yang mencapai  80% sampai 

dengan 90% dari seluruh total dana yang dikelola oleh bank (Gozali, 2007). Jadi 

faktor  permodalan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan 

operasi suatu bank secara sehat. Fungsi dari permodalan adalah sebagai ukuran 
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kemampuan bank menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan, di samping 

itu modal juga diperlukan untuk membiayai kegiatan dan sebagai alat pengukur 

kekayaan. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan 

kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen bank), 

masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku otoritas moneter. 

Bank  yang  mampu  menghasilkan  rentabilitas  tinggi  dan  memenuhi  ketentuan 

prudential banking regulation, maka diperkirakan akan mampu menstabilkan nilai 

sahamnya di pasar modal. Kestabilan harga saham dan kemampuan bank dalam 

memperoleh  dana  pihak  ketiga  merupakan  salah  satu  indikator  kepercayaan 

masyarakat  kepada  bank  yang  bersangkutan.  Kepercayaan  dan  loyalitas 

masyarakat  terhadap  bank  merupakan  faktor  yang  sangat  membantu  dan 

mempermudah pihak manajemen bank dalam mengembangkan usahanya. 

Penilaian  terhadap  kinerja  suatu  bank  dapat  dilakukan  dengan  melakukan 

analisis  terhadap  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  bank  berupa  neraca 

memberikan  informasi  kepada  pihak  di  luar  bank,  misalnya  bank  sentral, 

masyarakat  umum, dan investor mengenai  gambaran posisi  keuangan. Laporan 

laba  rugi  memberikan  gambaran  mengenai  perkembangan  bank  yang 

bersangkutan.  Analisis  rasio keuangan dapat  dimanfaatkan  untuk mengevaluasi 

keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan 

datang.  Rasio  merupakan  alat  yang  dinyatakan  secara  relatif  maupun  absolut 

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari 

suatu laporan keuangan. Rasio keuangan pada umumnya meliputi rasio likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas (profitabilitas).

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009
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Rasio  rentabilitas  mengukur  produktifitas  manajemen  dalam  menghasilkan 

keuntungan  dari  pinjaman  atau  investasi.  Indikator  yang  digunakan  untuk 

mengukur kinerja rentabilitas bank adalah sebagai berikut:

1. ROE  (Return  On  Equity)  yaitu  rasio  yang  menggambarkan  besarnya 

keuntungan yang dihasilkan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki.

2.  BOPO  (Beban  Operasional  terhadap  Pendapatan  Operasional)  yaitu  rasio 

besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  dibandingkan  dengan  pendapatan 

operasionalnya.  Semakin rendah BOPO akan semakin efisien bank tersebut 

maka semakin besar peluang bank untuk menghasilkan profit. 

CAR  (Capital  Adequacy  Ratio)  adalah  salah  satu  faktor  penting  yang 

dibutuhkan  dalam  pengembangan  bisnis  perbankan  dan  merupakan  indikator 

kemampuan  bank  dalam  meredam  resiko  bisnis.  Semakin  tinggi  CAR  maka 

semakin  besar  daya  tahan  bank  dalam  menghadapi  resiko  usaha.  Dengan 

ketentuan CAR 8% menjadikan dilema bagi manajemen bank karena diharuskan 

untuk selalu menjaga keseimbangan antara tingkat likuiditas-solvabilitas dengan 

tingkat  rentabilitas.  Persoalan  tersebut  timbul  karena  adanya  kepentingan  dari 

pihak  manajemen  bank  yang  berusaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang 

tinggi  dan  sekaligus  memperoleh  peringkat  kesehatan  yang  baik  dari  Bank 

Indonesia.

Dari  uraian latar  belakang di atas peneliti  bermaksud melakukan penelitian 

mengenai  sebagai  berikut: ”Pengaruh Rasio Rentabilitas  (ROE dan BOPO) 
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Terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada Industri Perbankan Yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Periode 2004-2008”.

1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam  penilaian  kinerja  keuangan  dengan  menggunakan  metode  ROE, 

digunakan untuk menghitung besarnya pengembalian total modal bagi investor. 

Sementara  itu  BOPO  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  bank  dalam 

mengendalikan biaya kegiatan operasi yang akan berpengaruh pada keuntungan 

bank. Adapun CAR sebagai persyaratan modal merupakan faktor penting dalam 

pengembangan usaha bank dan resiko kerugian. Masalahnya apakah variabel ROE 

dan BOPO memberikan pengaruh terhadap CAR ini relavan bagi investor dalam 

melakukan penanaman modal. Pihak investor memiliki kepentingan karena telah 

menginvestasikan  sejumlah  besar  dana  dan  selayaknya  mendapatkan  sejumlah 

keuntungan.

1.3. Batasan Masalah

Mengingat  keterbatasan  waktu  dan  biaya,  agar  penelitian  ini  terarah 

disesuaikan dengan tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan maka perlu adanya 

pembatasan dalam ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian dilakukan pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia 

karena merupakan salah satu tempat pasar modal di Indonesia.
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2. Variabel yang digunakan Return On Equty (ROE) mewakili rasio rentabilitas 

yang  dilihat  oleh  pihak  investor,  Biaya  Operasional  terhadap  Pendapatan 

Operasional  (BOPO)  merupakan  rasio  rentabilitas  kemampuan  dari 

managemen  bank  dan Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  untuk  melihat 

persentase modal bank  keseluruhan.

3. Periode penelitian digunakan pada tahun 2004-2008.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan  hal-hal  pokok  yang  menjadi  permasalahan  bagi  peneliti  dalam 

penulisan skripsi ini.

Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana pengaruh ROE terhadap CAR?

2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap CAR?

3. Bagaimana pengaruh ROE dan BOPO terhadap CAR?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui;

1. Pengaruh ROE terhadap CAR.
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2. Pengaruh BOPO terhadap CAR.

3. Pengaruh ROE dan BOPO terhadap CAR secara simultan.

 

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Menambah  wawasan  dan  memperluas  pengetahuan  mengenai  rasio 

rentabilitas dan kecukupan modal dalam laporan keuangan bank. Penelitian ini 

Sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar sarjana ekonomi.

2. Perbankan

Menilai  efektivitas  kinerja  keungan  perbankan  Indonesia  dengan  melihat 

hubungan antara rasio rentabilitas (ROE dan BOPO) dengan rasio kecukupan 

modal  (CAR)  terhadap  kinerja  keuangan  bank.  Dengan  demikian,  hasil 

penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi 

manajemen perbankan.

3. Penelitian selanjutnya

Menambah  perbendaharaan  penelitian  yang dapat  pula  berguna bagi  upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan.
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1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN 

Bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang  masalah,  pembatasan 

masalah,  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Memberikan  uraian  singkat  mengenai  landasan  teoritis  yang 

relevan  dengan  penelitian  ini  sebagai  bahan  acuan  dalam  hal 

analisis,  pemecahan  masalah  serta  kerangka  pemikiran  dan 

pengembangan hipotesa penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini diuraikan mengenai jenis penelitian, 

model  dan variable  penelitian,  populasi  dan sample penelitian, 

tehnik pengumpulan dan pengolahan data serta rencana analisis 

data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan  hasil  perhitungan  analisis,  pengujian  dan 

pembahasan dalam penelitian ini.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan  pernyataan dari  hasil  penelitian dan analisis  yang 

dilakukan serta saran bagi pengembangan penelitian lebih lanjut 

yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Ada  beberapa  definisi  bank  yang  dikemukakan  sesuai  dengan  tahap 

perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan 

penjabaran,  karena  definisi  tentang  bank  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut 

pandang. Berikut  ini  dapat dikemukakan beberapa pendapat  tentang pengertian 

bank, yaitu:

1. Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

2. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai  perantara  keuangan (financial  

intermediary) antara  pihak-pihak yang mempunyai  kelebihan dana (surplus 

unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta sebagai 

lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (PSAK Nomor 

31 mengenai Akuntansi Perbankan).
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3. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2003).

Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pada 

dasarnya  bank  merupakan  suatu  lembaga  keuangan  yang  fungsinya  sebagai 

perantara dengan menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali 

ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman (kredit).

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1.Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam kerangka dasar Penyusunan 

dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  (2008:2)  adalah  sebagai  berikut:  “Laporan 

keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan  yang  lengkap, 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam beberapa cara misalnya,  sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus  dana),  catatan  dan laporan lain  serta  materi  penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya: 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga”.
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Menurut  Kasmir  (2003)  menyatakan  bahwa:  “Laporan  Keuangan  Bank 

menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari Laporan ini akan 

terbaca  bagaimana kondisi  bank yang  sesungguhnya,  termasuk kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank 

selama satu periode”.

S.  Munawir  (2004)  menyatakan  bahwa:  “Laporan keuangan pada dasarnya 

adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk 

komunikasi  antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak 

yang berkepentingan dengan data aktivitas perusahaan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan 

adalah hasil proses pencatatan akuntansi keuangan selama satu periode.  Laporan 

keuangan  yang  utama  yaitu  neraca  dan  perhitungan  rugi-laba.  Namun  dalam 

praktek sering diikut sertakan beberapa laporan lain untuk memperjelas, misalnya 

laporan perubahan modal atau laporan laba yang ditahan.

2.2.2.Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan PSAK, 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu 

perusahaan yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam pengambilan 

keputusan.  Namun  demikian,  laporan  keuangan  tidak  menyediakan  semua 
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informasi  yang  mungkin  dibutuhkan  pemakai  dalam  pengambilan  keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian 

di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Pada  PSAK  No.1  tahun  2007  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum 

dirumuskan  agar  memberikan  informasi  tentang  posisi  keuangan,  kinerja  dan 

arus kas perusahaan yang bermanfaat  bagi  sebagian besar  kalangan pengguna 

laporan  dalam  rangka  membuat  keputusan-keputusan  ekonomis  serta 

menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber  daya 

yang dipercayakan kepada mereka.

2.2.3.Pihak-pihak yang Berkepentingan

Laporan  keuangan yang  dikeluarkan  oleh  bank akan memberikan  berbagai 

manfaat  kepada berbagai  pihak.  Masing-masing pihak mempunyai  kepentingan 

dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh bank.

Adapun pihak-pihak yang memiliki  kepentingan terhadap laporan keuangan 

bank menurut Kasmir (2003) adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham

Bagi  pemegang  saham  sebagai  pemilik,  memiliki  kepentingan  terhadap 

laporan  keuangan  yaitu  untuk  melihat  kemajuan  perusahaan  dalam 

menciptakan laba dan pengembangan usaha bank tersebut.
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2. Pemerintah

Bagi  pemerintah,  baik  bank-bank pemerintah  maupun bank swasta  adalah 

untuk  mengetahui  kemajuan  dan  kepatuhan  bank  dalam  melaksanakan 

kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

3. Manajemen

Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang 

telah  ditetapkan.  Kemudian  juga  untuk  menilai  kinerja  manajemen  dalam 

mengelola sumber daya yang dimilikinya.

4. Karyawan

Untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga karyawan juga merasa 

perlu  mengharapkan  peningkatan  kesejahteraan  apabila  bank  mengalami 

keuntungan dan sebaliknya.

5. Masyarakat luas

Bagi  masyarakat  luas  merupakan  suatu  jaminan  terhadap  dananya  yang 

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

dengan melihat angka-angka yang ada di laporan keuangan. Dengan adanya 

laporan  keuangan  pemilik  dana  dapat  mengetahui  kondisi  bank  yang 

bersangkutan.
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2.3 Analisis Rasio Keuangan

Teknik  analisis  rasio  keuangan  merupakan  sebagian  dari  konsep  analisis 

laporan  keuangan.  Teknik  analisis  rasio  keuangan  memiliki  keunggulan  dan 

kelemahan. Adapun keunggulan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan;

2. Rasio  merupakan  pengganti  yang  lebih  sederhana  dari  informasi  yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;

4. Sangat  bermanfaat  untuk  bahan  dalam  mengisi  model-model  pengambilan 

keputusan dan model prediksi (Z-score);

5. Menstandarisasikan size perusahaan;

6. Lebih  mudah  membandingkan  perusahaan  dengan  perusahaan  lain  atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik ”time series”;

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang.

Adapun kelemahan rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio berasal dari data akuntansi yang juga memiliki sifat-sifat tersendiri yang 

harus diketahui, dan memerlukan tafsiran tersendiri. Bukanlah tidak mungkin 

data  akuntansi  itu  sendiri  mengandung  data  manipulasi  atau  kesalahan-

kesalahan lainnya. Perbedaan yang diperbolehkan dalam akuntansi misalnya 

perbedaan metode penyusutan akan memberikan data keuangan yang berbeda, 

penilaian persediaan, periode akuntansi, dan lain-lain.
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2. Analis harus berhati-hati dalam menilai suatu rasio baik atau buruk. Misalnya, 

turnover  yang  tinggi  belum  tentu  baik.  Mungkin  perusahaan  melakukan 

penjualan  besar-besaran  dan  cenderung  mau  bangkrut  atau  mungkin  jenis 

perusahaannya berbeda.

3. Harus disadari bahwa laporan keuangan yang dianalisis tidak menggambarkan 

perubahan nilai uang dan daya belinya.

4. Hati-hati terhadap kemungkinan adanya window dressing, income smoothing,  

atau laporan konsolidasi.

2.4 Analisis Rentabilitas (Profitabilitas)

Rentabilitas menunjukkan  kemampuan  perusahaan dalam memperoleh  laba 

atau  sejauh  mana  efektivitas  pengelolaan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba 

(Sartono,  2001).  Berikut  ini  dapat  dikemukakan  beberapa  pendapat  tentang 

pengertian rentabilitas:

1. Sartono  (2001)  “Kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba  dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”.

2. Harahap (2007) “Menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas,  jumlah  karyawan,  jumlah  cabang,  dan  sebagainya.  Rasio  yang 

menggambarkan  kemampuan  perusahaan  menghasilkan  laba  disebut 

operating ratio”.
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3. Hasibuan  (2007)  “Suatu  kemampuan  bank  untuk  memperoleh  laba  yang 

dinyatakan dalam persentase”.

Berdasarkan  pengertian  rentabilitas  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  pada 

umumnya  kemampuan  bank  dalam  memperoleh  laba  berhubungan  dengan 

penjualan,  kas,  jumlah  karyawan,  jumlah  bank,  dan  modal  sendiri.  Bagi  bank 

masalah efisiensi  merupakan hal yang penting disamping masalah laba, karena 

laba yang besar saja belum merupakan suatu ukuran bahwa suatu perusahaan telah 

bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba 

yang  diperoleh  dengan  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  laba 

tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitas.

Dengan  menghitung  rentabilitas  dapat  diketahui  sampai  sejauh  mana 

kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan baik yang berasal dari 

kegiatan  operasional  bank  yang  bersangkutan  maupun  dari  hasi-hasil  non 

operasionalnya.  Di  dalam perbankan,  rentabilitas  merupakan  salah  satu  faktor 

yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya sebuah bank, selain faktor-

faktor  modal,  kualitas  aktiva,  manajemen  dan  likuiditas.  Untuk  melakukan 

analisis  rentabilitas  maka teknik yang digunakan adalah analisis  rasio,  analisis 

rasio ini merupakan suatu teknik analisis yang bermanfaat dalam menilai kinerja 

suatu bank.
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2.4.1.Return On Equity (ROE)

ROE  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  modal  sendiri  dalam 

memperoleh  keuntungan  bersih  bank.  Semakin  tinggi  ROE,  semakin  baik 

produktivitas modal sendiri untuk meraih laba dalam kurun waktu tertentu. Angka 

ROE yang ideal adalah minimal sebesar tingkat bunga rata-rata bank yang terjadi 

di pasar (sebagai oportunity cost).

Perhitungan  ROE bagi  bank  ada  2  jenis  yaitu  posisional  dan  berdasarkan 

regulasi  (Bank  Indonesia).  Pada  umumnya,  ROE  posisional  lebih  banyak 

digunakan oleh perusahaan selain bank yaitu hanya membandingkan laba bersih 

dengan  modal.  ROE  berdasarkan  ketentuan  Bank  Indonesia  tahun  2003, 

menggunakan laba setelah pajak dibandingkan dengan rata-rata modal inti selama 

tahun berjalan. ROE yang digunakan pada penelitian ini adalah ROE berdasarkan 

Bank Indonesia.

2.4.2.Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu 

perusahaan dengan jalur membandingkan satu terhadap lainnya.  Berbagai angka 
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pendapatan  dan  pengeluaran  dari  laporan  rugi  laba  dan  terhadap  angka-angka 

dalam neraca.

Rasio  biaya  operasional  adalah  perbandingan  antara  biaya  operasional  dan 

pendapatan   operasional.  Rasio  biaya  operasional  digunakan  untuk  mengukur 

tingkat  efisiensi  dan  kemampuan  bank  dalam  melakukan  kegiatan  operasi. 

Semakin  rendah  BOPO  berarti  semakin  efisien  bank  tersebut  dalam 

mengembalikan  biaya  operasionalnya,  dengan  adanya  efisiensi  biaya  maka 

keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan resiko operasional, yang 

merupakan  ketidakpastian  mengenai  kegiatan  usaha  bank.  Resiko  operasional 

berasal  dari  kerugian  operasional  bila  terjadi  penurunan  keuntungan  yang 

dipengaruhi  oleh  struktur biaya  operasional  bank,  dan kemungkinan terjadinya 

kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan.

2.5 Analisis Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.5.1.Pengertian Modal

Menurut Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa “Modal sendiri  bank atau 

equity fund adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-

sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri: terdiri dari modal inti 

dan modal pelengkap”.

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009



32

Modal  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  rangka  pengembangan 

usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin 

kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva 

produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan Bank Indonesia 

8%) berarti  bank tersebut  akan memberikan  kontribusi  yang  cukup besar  bagi 

rentabilitas (Gozali, 2007).

2.5.2.Komponen Modal Bank

Modal bank pada umumnya terdiri dari:

1. Modal inti, berupa:

a. Modal  disetor,  yaitu  modal  yang  telah  disetor  secara  efektif  oleh 

pemiliknya.

b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank 

akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.

c. Modal  sumbangan,  yaitu  modal  yang  diperoleh  dari  sumbangan 

saham, termasuk selisih antara nilai  yang tercatat  dengan harga jual 

apabila saham tersebut dijual.

d. Cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan 

atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan 
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rapat  umum  pemegang  saham  atau  rapat  anggota  sesuai  dengan 

ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank.

e. Cadangan  tujuan,  yaitu  bagian  laba  setelah  dikurangi  pajak  yang 

disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota.

f. Saldo  laba  (Retained  earning),  yaitu  saldo  laba  bersih  setelah 

dikurangi  pajak yang oleh rapat  umum pemegang saham atau  rapat 

anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

g. Laba  tahun  lalu,  yaitu  seluruh  laba  bersih  tahun  lalu  setelah 

diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat 

umum pemegang saham atau rapat anggota. Apabila bank mempunyai 

saldo  rugi  tahun-tahun  lalu,  maka  kerugian  tersebut  menjadi  faktor 

pengurang dari modal inti.

h. Laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan setelah 

dikurangi  pajak.  Apabila  pada  tahun  berjalan  bank  mengalami 

kerugian,  maka  seluruh  kerugian  tersebut  menjadi  faktor  pengurang 

dari modal inti. Total modal di atas harus dikurangi dengan:

1) Goodwill yang ada dalam pembukuan bank.

2) Kekurangan  jumlah  penghapusan  aktiva  produktif  dari  jumlah 

yang  seharusnya  dibentuk  sesuai  dengan  ketentuan  Bank 

Indonesia.
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2. Modal pelengkap, berupa:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari 

selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan 

Direktorat Jendral Pajak.

b. Penyisihan  penghapusan  aktiva  produktif,  yaitu  cadangan  yang 

dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan 

ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat 

tidak  diterimanya  kembali  sebagian  atau  seluruh  aktiva  produktif. 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif  yang dapat  diperhitungkan 

sebagai  modal  pelengkap  adalah  maksimum  1,25%  dari  ATMR 

(Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).

c. Modal pinjaman, yaitu hutang yang didukung oleh  instrument yang 

memiliki sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri:

1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan 

modal dan telah dibayar penuh.

2) Tidak  dapat  dilunasi  atau  ditarik  atas  inisiatif  pemilik  tanpa 

persetujuan Bank Indonesia.

3) Mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  modal  dalam  hal 

jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan 

yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
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4) Pembayaran  bunga  dapat  ditangguhkan  apabila  bank  dalam 

keadaan  rugi  atau  labanya  tidak  mendukunguntuk  membayar 

bunga tersebut.

d. Pinjaman  subordinasi,  yaitu  pinjaman  dengan  ciri-ciri  sebagai 

berikut:

1) Ada penjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.

2) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

3) Menyampaikan  program  pembayaran  kembali  pinjaman 

subordinasi tersebut.

4) Tidak  dijamin  oleh  bank  yang  bersangkutan  dan  telah  disetor 

penuh minimal berjangka waktu 5 tahun.

5) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Bank 

Indonesia dan dengan pelunasan tersebut  permodalan  bank tetap 

sehat.

6) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari 

segala pinjaman yang ada.

Pinjaman  subordinasi  yang  dapat  dijadikan  komponen  modal 

pelengkap adalah maksimum 50% dari modal inti.

Adapun fungsi dari modal:
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1. Sebagai  ukuran  kemampuan  bank  tersebut  untuk  menyerap  kerugian-

kerugian yang tidak dapat dihindarkan.

2. Sebagai  sumber  dana  yang  diperlukan  untuk  membiayai  kegiatan 

usahanya.  Sampai batas-batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat 

juga berasal dari hutang penjualan assets yang tidak terpakai dan lain-lain.

3. Sebagai  alat  pengukur  besar  kecilnya  kekayaan  bank  tersebut  atau 

kekayaan yang dimiliki oleh pemegang sahamnya.

4. Dengan  modal  yang  mencukupi  memungkinkan  bagi  manajemen  bank 

yang  bersangkutan  untuk  bekerja  ddengan  tingkat  efisiensi  yang  tinggi 

seperti yang dikehendaki oleh pemilik modal pada bank tersebut.

Mengingat pentingnya fungsi modal bagi setiap bank, maka manajemen 

bank  perlu  memperhatikan  secara  serius  masalah  permodalan  ini.  Adapun 

yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih seksama tersebut meliputi hal-

hal sebagai berikut:

1. Rencana  kerja  bank  yang  akan  datang,  baik  dalam  rencana  tahunan 

maupun untuk rencana lima tahunan jangka panjang (corporate plan). Hal 

ini  dapat  dipahami  karena  setiap  pertambahan  aktiva  harus  diimbangi 

dengan  pertambahan  permodalan  sebesar  100  berbanding  8,  karena 

Capital Adequacy Ratio ditetapkan 8%.  Di beberapa Negara lain bahkan 

ada yang menetapkan Capital Adequacy Ratio di atas 8%.
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2. Perhitungan  ketentuan  modal  yang  memenuhi  syarat  otoritas  moneter, 

maupun yang memenuhi  ketentuan bisnis dari  bank yang bersangkutan. 

Banyak faktor yang secara kualitatif mempunyai pengaruh secara langsung 

terhadap jumlah permodalan suatu bank. Semakin besar modal bank yang 

tersedia  tentu  akan semakin  baik  bagi  bank yang  bersangkutan,  karena 

akan berpotensi lebih baik lagi.

3. Kemampuan bank secara intern dalam menciptakan modal dari kegiatan 

usahanya, serta kemampuan kebijakan pembagian laba (dividen) yang ada 

pada masing-masing bank.

4. Sumber-sumber serta mekanisme penciptaan modal dari pasar modal yang 

ada pada masyarakat dimana bank tersebut beroperasi.

Unsur kepercayaan terhadap bank ditandai dengan kondisi permodalannya 

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tidak saja bagi 

nasabah  yang  ingin  menyimpan  uangnya  tetapi  juga  oleh  Bank  Indonesia 

sebagai  lembaga  pengawas  bank  untuk  memastikan  kontinuitas  dan 

kelangsungan  serta  eksitensi  operasionalisasi  bank  yang  bersangkutan  bila 

sewaktu-waktu mengalami kesulitan baik karena kesalahan pihak manajemen 

dalam  mengelola  likuiditas  atau  karena  tekanan  kondisi  eksternal  seperti 

keadaan ekonomi dan moneter.

Peranan  modal  dalam  pengelolaan  bank  menjadi  faktor  yang  sangat 

penting  sehingga  perlu  menetapkan  suatu  rasio  kecukupan  modal  yang 
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merupakan perbandingan antara  modal  dengan aktiva  yang memiliki  risiko 

yang disebut Capital Adequacy Ratio.

2.5.3.Pengukuran Rasio CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dipakai adalah sesuai dengan ketentuan 

Bank  Indonesia  dalam  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  Nomor 

3/21/PBI/2001  tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal  Minimum  Bank  Umum 

dan Surat  Keputusan  Bersama Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 

53/KMK/.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999.

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka 

pengembangan  usaha  dan  menampung  kerugian.  Bank  Indonesia  menetapkan 

Capital  Adequacy  Ratio  (CAR) yaitu  kewajiban  penyediaan  modal  minimum 

yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu 

dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau secara matematis:

Komponen  modal  terdiri  dari  modal  inti  dan  modal  pelengkap  dengan 

memperhitungkan  penyertaan  yang  dilakukan  bank  sebagai  faktor  pengurang 

modal. ATMR bank umum dihitung berdasarkan bobot risiko masing-masing pos 

aktiva neraca dan rekening administrative.

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009



39

Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan bagi setiap bank untuk memenuhi 

rasio CAR minimal 8%, jika kurang dari 8% maka akan dikenakan sanksi oleh 

Bank Indonesia. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan 

yang berlaku secara internasional, yaitu standar Bank for International Settlement  

(BIS). CAR yang didasarkan pada standar BIS (8%) adalah salah satu cara untuk 

menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. 

Jika  modal  rata-rata  suatu  bank  lebih  baik  dari  bank  lainnya,  maka  bank 

bersangkutan akan lebih baik solvabilitasnya.

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:

1. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan.

2. Melindungi dana pihak ketiga (dana masyarakat) pada bank bersangkutan.

3. Untuk memenuhi ketetapan standar BIS.

Sanksi bagi bank yang tidak memenuhi CAR 8% di samping diperhitungkan 

dalam  tingkat  kesehatan  bank,  juga  akan  dikenakan  sanksi  dalam  rangka 

pengawasan  dan  pembinaan  bank.  Setelah  mengetahui  cara  perhitungan  CAR 

maka dapat diambil kesimpulan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi CAR 

adalah:

1. Tingkat  kualitas  manajemen  bank  dan  kualitas  sistem  serta  prosedur 

operasionalnya.

2. Tingkat kualitas aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
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3. Kualitas dan tingkat kolektibilitasnya.

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.

Usaha  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  atau  memperbaiki  posisi 

Modal Minimum Bank (CAR) adalah dengan:

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan.

2. Pinjaman yang diberikan lebih dibatasi dan diseleksi sehingga risiko semakin 

berkurang.

3. Fasilitas  Bank guarantee yang  hanya  memperoleh  hasil  pendapatan  berupa 

posisi  yang  relatif  kecil  namun  dengan risiko  yang  sama besarnya  dengan 

pinjaman yang  ada sebaiknya dibatasi.

4. Komitmen  Letter of Credit (L/C) bagi bank devisa yang belum benar-benar 

memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan 

secara efisien sebaiknya juga dibatasi.

5. Penyertaan  yang  mempunyai  risiko  100%  perlu  ditinjau  kembali  apakah 

bermanfaat atau tidak.
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6. Posisi aktiva-aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan 

jangan hanya sekedar memenuhi kelayakan.

7. Menambah  atau  memperbaiki  posisi  modal  dengan  cara  setoran  tunai,  go 

public, dan pinjaman subordinasi jangka panjang daru pemegang saham.

2.6 Hubungan ROE, BOPO, dan CAR

ROE merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan bank 

tersebut.  Menurut  Arfentyas  (1999)  mengatakan  bahwa  semakin  besar  ROE, 

apabila  faktor  yang  lainnya  tidak  berubah,  maka  akan  semakin  tinggi  tingkat 

pertumbuhan.  Menurut  Dendawijaya  (2005:119)  pengaruh  Tingkat  Kecukupan 

Modal  terhadap  Rentabilitas  dapat  dinyatakan  sebagai  berikut,  Tingkat 

Kecukupan Modal (CAR) yang dijadikan sebuah indikator kesehatan suatu bank 

dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  suatu  bank  untuk  melakukan  kegiatan 

operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya 

dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. 

Kesehatan  bank  adalah  ukuran  kesehatan  suatu  bank  untuk  melaksanakan 

seluruh kegiatan usaha perbankan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari 

modal sendiri.

2. Kemampuan mengelola dana.
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3. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat.

4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada para stakeholders.

5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Profit  atau  laba  merupakan  indikasi  kesuksesan  suatu  badan  usaha. 

Rentabilitas  adalah  kemampuan  bank  dalam  memperoleh  laba  berhubungan 

dengan  penjualan,  kas,  jumlah  karyawan,  jumlah  bank,  dan  modal  sendiri. 

“Informasi kinerja perusahaan terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh  laba  (rentabilitas)  diperlukan  untuk  menilai  perubahan  potensial 

sumber  daya  ekonomi  yang  mungkin  dikendalikan  di  masa  yang  akan 

datang” (Hasibuan, 2007). Faktor permodalan sangat penting dalam menjalankan 

kegiatan operasional bank dan untuk menunjang kebutuhannya, dengan kualitas 

pihak  manajemen  dalam  pengelolaan  kegiatan  perbankan  akan  mendapatkan 

tingkat  laba yang  diharapkan.  Dengan pengelolaan  yang baik suatu bank akan 

terus  meningkatkan  modal  dengan  memperhatikan  indikator  kesehatan 

permodalan yaitu CAR, maka rentabilitas pun akan ikut meningkat. Sebaliknya 

apabila  modal  suatu  bank  menurun  maka  rentabilitas  pun akan  ikut  menurun. 

Rentabilitas  bank  lebih  mementingkan  penilaian  besarnya  Return  On  Equity  

(ROE) karena lebih mengutamakan modal  yang dananya sebagian berasal  dari 

pemegang saham.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Rentabilitas menunjukkan  kemampuan  bank  dalam  memperoleh  laba 

berhubungan dengan penjualan, kas, jumlah karyawan, jumlah bank, dan modal 

sendiri.

Penelitian Objek  dan 
Periode 
Penelitian

Variabel 
Penelitian

Hasil Penelitian

Sri  Hartati 
(2004)

Bank  Syariah 
Mandiri 
(Januari  2001-
Februari 2003)

Independen: CAR, 
LDR, dan BOPO
Dependen: 
Profitabilitas

CAR, LDR, BOPO secara 
bersama-sama 
mempengaruhi 
Profitabilitas.

Ricky  Arbie 
(2005)

Bank  BNI 
Syariah 
Yogyakarta 
(2003-2004)

Independen:  CAR 
dan BOPO
Dependent: ROA

CAR dan BOPO memiliki 
hubungan positif terhadap 
profitabilitas.

Yuliani 
(2007)

Bank  Go 
Public  yang 
terdaftar  di 
BEJ

Independen: 
MSDN,  CAR, 
BOPO, dan LDR.
Dependen: ROA

BOPO  dan  CAR 
berpengaruh  terhadap 
ROA,  MSDN  dan  LDR 
tidak  berpengaruh 
terhadap ROA.

Ginanjar 
(2007)

Bank  Go 
Public  yang 
terdaftar  di 
BEJ

Independen: 
Profitabilitas 
(NIM)
Dependent: CAR

Profitabilitas  memiliki 
hubungan positif terhadap 
CAR. 

Gozali 
(2007)

Bank  Syariah 
Mandiri 
(Januari  2004-
oktober 2006)

Independen: CAR, 
FDR,  BOPO,  dan 
NPL.
Dependent: ROE

CAR  dan  NPL  memiliki 
hubungan  negatif 
terhadap ROE, sedangkan 
FDR dan BOPO memiliki 
hubungan positif terhadap 
ROE.

Astuti (2008) Bank 
pemerintah 
yang  terdaftar 
di  BEJ  dan 
Bank Swasta

Independen:  CAR 
dan LDR
Dependent: ROA

CAR  dan  LDR memiliki 
hubungan  negatif 
terhadap ROA.
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Penelitian Objek  dan 
Periode 
Penelitian

Variabel 
Penelitian

Hasil Penelitian

Suwandhani 
(2008)

Bank  Go 
Public  yang 
terdaftar  di  
BEJ

Independen: LDR
Dependent: 
Profitabilitas  bank 
(ROA)

LDR  memiliki  hubungan 
positif  terhadap 
profitabilitas

2.8 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesa

2.8.1.Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti.  Kerangka  ini  bermanfaat  untuk  mempermudah  para  pembaca  dalam 

memahami maksud dari setiap penelitian.
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti

Jasa  perbankan  merupakan  suatu  jasa  yang  didasarkan  atas  kepercayaan. 

Kepercayaan tersebut dapat diciptakan dengan adanya suatu pelayanan yang baik, 

terjaminnya dana nasabah yang disimpan pada bank dan pengelolaan kredit yang 

BANK

Laporan Keuangan

Penilaian Tingkat Kesehatan

Assets Management Liquidity Sensitivity 
to Market 
RiskEarnings 

(Rentabilitas)Capital

CAR
ROE

BOPO
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baik  sebagai  satuan  usaha  utama  bank  dengan  prinsip  kehati-hatian  (prudent  

approach).  Selain  itu  kepercayaan  perbankan  juga  dibangun  dengan  adanya 

komitmen  manajemen  untuk  membangun  kinerja  perbankan  yang  baik  yaitu 

dengan solvabilitas dan likuiditas serta rentabilitas yang stabil, semua itu dapat 

dilihat  melalui  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  merupakan  sumber  data 

dalam menilai kinerja keuangan bank. Dari laporan keuangan ini maka pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan dapat menganalisis penilaian tingkat kesehatan 

bank  yang  meliputi  Capital,  Assets,  Management,  Earnings  (rentabilitas),  

Liquidity, Sensitivity to Market Risk, disingkat CAMELS. Analisis rasio keuangan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio kecukupan modal (CAR) untuk 

melihat kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian.

Dalam  menilai  kinerja  bank  dapat  diperhatikan  melalui  analisis  rasio 

rentabilitas (profitabilitas) yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

atau  sejauh  mana  efektivitas  pengelolaan  perusahaan  untuk  memperoleh  laba. 

Dalam penelitian  ini  menggunakan  Return  On Equity (ROE)  untuk  mengukur 

kemampuan modal sendiri dalam memperoleh keuntungan bersih bank dan Biaya 

Operasional  terhadap  Pendapatan  Operasional  (BOPO)  yaitu  untuk  mengukur 

efisiensi  dan efektivitas  operasional  suatu perusahaan,  dengan adanya  efisiensi 

biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  rasio  ROE  dan  BOPO 

terhadap CAR. Dengan demikian apabila kedua rasio tersebut berpengaruh positif 

terhadap CAR, artinya rasio ROE dan BOPO mencerminkan CAR atau dengan 

kata  lain,  kemampuan  bank  telah  berhasil  dalam menanggung  risiko  kerugian 
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perusahaan. Bagi pemilik modal, artinya bank dapat menilai apakah memperoleh 

nilai tambah atau tidak dengan melihat rasio keuangan ROE. Dan apakah efisiensi 

biaya  dapat  mencerminkan  keuntungan yang  semakin  besar  bagi  bank dengan 

mempertimbangkan rasio BOPO.

2.8.2.Pengembangan Hipotesa

Penelitian ini memiliki hipotesa sebagai berikut:

1. Hubungan ROE dengan  CAR.

Ho : ROE tidak berpengaruh dengan CAR.

Ha : ROE berpengaruh dengan CAR.

2. Hubungan BOPO dengan CAR.

Ho : BOPO tidak berpengaruh dengan CAR.

Ha : BOPO berpengaruh dengan CAR.

3. Hubungan ROE dan BOPO dengan CAR

Ho : ROE dan BOPO tidak berpengaruh terhadap CAR.

Ha : ROE dan BOPO berpengaruh terhadap CAR.

Dengan demikian penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat apakah 

terdapat pengaruh positif antara variable independent (ROE dan BOPO) terhadap 

variable dependen (CAR).

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009



48

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengambilan Sampel

Pengambilan  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  industri  perbankan yang 

listing  di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2004-2008. Penelitian ini 

menggunakan  teknik  purposive  sampling sebagai  teknik  pengambilan  sampel 

dengan beberapa criteria sebagai berikut:

1. Bank yang listing di BEI selama periode 2004-2008;

2. Laporan keuangan bank yang masih  listing di BEI selama 5 tahun berturut-

turut;

3. Laba  rugi  tahun  berjalan  selalu  menunjukkan  angka  yang  positif  selama 

periode penelitian berlangsung;

4.  Tidak melakukan merger dan akuisisi selama periode penelitian;

5. Merupakan Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia.
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3.2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data  cross section  dan time series  dalam bentuk 

data  sekunder  yaitu  berupa  laporan  keuangan  tahunan  2004-2008.  Laporan 

keuangan tahunan periode 2004-2008 diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

3.3. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

linear berganda dengan menggunakan data panel yaitu data gabungan dari semua 

sampel selama periode 2004 – 2008. Adapun model penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

i = 1,2,3,...,N

t = 1,2,3,...,T

Dengan catatan; i = Observasi

t = Periode

N = banyaknya observasi

T = banyaknya periode

N x T = banyaknya data panel

CARit = β0 + β1 ROEit+ β2 BOPOit + εit

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009



50

3.4. Operasional Variabel

Sesuai  dengan  judul  penelitian  yang  diungkapkan  yaitu  “Pengaruh  Rasio 

Rentabilitas (ROE dan BOPO) Terhadap Rasio Kecukupan Modal (CAR) Pada 

Industri  Perbankan yang  Listing  di BEI (2004-2008)” maka variable  penelitian 

yang akan diuji meliputi:

1. Variabel Independen

a. ROE

Rasio  ini  menggambarkan  efektivitas  penggunaan  modal  untuk 

menghasilkan laba.

b. BOPO

Rasio  ini  untuk  mengukur  efisiensi  dan  efektivitas  operasional  suatu 

perusahaan.

2. Variabel Dependen

Penelitian  menggunakan CAR sebagai  variable  dependen.  CAR merupakan 

sebuah  indikator  kesehatan  suatu  bank  agar  kewajiban  penyediaan  modal 

minimum harus selalu dipertahankan oleh setiap bank untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat kepada industri perbankan dan melindungi dana pihak ketiga (dana 

masyarakat) pada bank bersangkutan. CAR dapat diperoleh dengan menghitung 

komponen  modal  terdiri  dari  modal  inti  dan  modal  pelengkap  dengan 

memperhitungkan  penyertaan  yang  dilakukan  bank  sebagai  faktor  pengurang 
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modal.  Adapun ATMR bank umum dihitung berdasarkan bobot risiko masing-

masing pos aktiva neraca dan rekening administrative.

3.5. Metode Analisis dan Pengujian

Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  regresion  analysis dengan 

menggunakan  pooling  data  untuk  menguji  pengaruh  masing-masing  variabel 

independen  terhadap  variabel  dependen.  Analisis  ini  menggunakan  analisis 

statistik.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji  normalitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  data  terdistribusi 

normal atau tidak dilakukan dengan uji Jarque Bera Normality Test. Jika 

hasil probabilitas lebih besar daripada 0.05 (Probability > α = 0.05), maka 

vaariabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya.  Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi 

yang  tidak  tergambarkan  dalam  spesifikasi  model  regresi,  misalnya 

perubahan  struktur  ekonomi  dan  kebijakan  pemerintah  yang  dapat 
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mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dengan kata 

lain, hesteroskedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang 

konstan. Salah satu cara untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji White (White’s General Heteroscedasticity Test). 

Deteksi  terhadap  tidak  adanya  gangguan  hesteroskedastisitas  yaitu 

dengan  melihat  probabilitas  memiliki  tingkat  signifikansi  >  0.05 

(Probability > α = 0.05).

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan yang menjelaskan variabel-variabel 

independen (X) dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) 

yang erat satu sama lain.

Multikolinearitas  hanya  terdapat  pada  regresi  berganda  (beberapa 

variabel  bebas).  Salah satu cara  untuk menguji  multikolinearitas  adalah 

dengan  menggunakan  uji  ARCH.  Jika  hasil  probabilitas  lebih  besar 

daripada 0.05 (Probability  >  α = 0.05),  maka variabel  independen (X) 

memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

d. Uji Otokorelasi

Masalah otokorelasi sering timbul pada data runtut waktu (time series). 

Otokorelasi  sering  disebut  juga  korelasi  serial  sehingga  uji  otokorelasi 

digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara data pertama dengan 

data kedua dan seterusnya.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah 

terjadi otokorelasi adalah uji  Breusch-Godfrey. Apabila  hasil probabilitas 

lebih  besar  daripada  0.05  (Probability  >  α  =  0.05),  maka  terdapat 

hubungan antara data pertama dengan data kedua dan seterusnya.

2. Uji Hipotesa

Uji  hipotesa  ini  berguna  untuk  memeriksa  atau  menguji  apakah  koefisien 

regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata). Maksud dari signifikan ini adalah 

suatu koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien 

slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk 

menyatakan  variabel  independen  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel 

dependen.Ada  dua  jenis  uji  hipotesa  terhadap  koefisien  regresi  yang  dapat 

dilakukan, yaitu Uji F dan Uji t.

a. Uji t

Setelah melakukan uji koefesien regresi secara keseluruhan, maka langkah 

selanjutnya  adalah  menghitung  koefisien  regresi  secara  individu  dengan 

menggunakan Uji t. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Adapun 

hipotesa dalam uji ini yaitu:

Ho :  Pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  tidak 

signifikan.

Ha :  Variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel 

dependen.
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Pengambilan keputusan:

1. Jika –ttabel < t hitung < ttabel maka Ho diterima.

2. Jika t hitung  < –ttabel atau t hitung > ttabel maka Ho ditolak.

ttabel  dilihat pada α = 0,05 dengan derajat bebas (df) = n – 1, dimana n = 

jumlah sampel.

b. Uji F

Uji  F  uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh 

independen  variabel  secara  bersama-sama  terhadap  dependen  variabel. 

Dengan demikian, secara umum hipotesanya dapat dituliskan sebagai berikut:

Ho  :  variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan 

terhadap variabel dependen

Ha : variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.

F  hitung  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  persamaan yang 

diajukan dapat diterima atau tidak. Caranya adalah dengan membandingkan 

Fhitung  dengan Ftabel. Jika Fhitung  > Ftabel maka Ho ditolak atau dengan kata lain 

paling tidak ada satu  slope regresi yang signifikan secara statistik. Artinya, 

model tersebut dapat diterima.

Ftabel dilihat pada α = 0,05 dengan:

 Derajat bebas pembilang (df1) = k 
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 Derajat penyebut (df2)= n – k – 1 

n = jumlah sampel dan 

k = jumlah independen variabel

c. Koefiesien Determinasi R2

Koefisien  determinasi  menunjukkan  kemampuan  model  untuk 

menjelaskan  hubungan  antara  variabel  independen dan  variabel  dependen. 

Nilai koefisien determinasi akan selalu berada diantara 0 sampai dengan 1. 

1. Bila  R²  mendekati  0,  menunjukkan  kemampuan  variabel  independen 

untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen semakin kecil.

2. Bila  R²  mendekati  1,  menunjukkan  kemampuan  variabel  independen 

untuk  menjelaskan  pengaruhnya  kepada  variabel  dependen  semakin 

besar.

3. Bila  0 < R² < 1, artinya hanya proporsi tertentu dari variabel  dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
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3.6. Flowchart Penelitian

Berdasarkan metode  penelitian  di  atas,  maka  proses  penelitian  secara 

umum dapat digambarkan pada flowchart di bawah ini:

Gambar 3.1

Flowchart Penelitian

Sumber: Peneliti

Pengumpulan Data

Variabel Dependen Variabel Independen

CAR

ROE

BOPO

Diperoleh dari 
Ringkasan Kinerja 

Keuangan pada 
Bursa Efek 
Indonesia

Diperoleh dari 
Ringkasan Kinerja 

Keuangan pada 
Bursa Efek 
Indonesia

Input data CAR, ROE dan 
BOPO ke MS. Excel

Pengujian Regresi 
dengan menggunakan 

Program Analisis Statistik

Analisis dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang diamati adalah industri perbankan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang dijadikan sampel adalah 

industri perbankan yang masuk dalam kriteria khusus salah satunya yaitu Bank 

Umum  Swasta  Nasional  Devisa  yang  terdapat  di  Indonesia.  Dengan  periode 

penelitian selama 5 tahun dari 2004-2008. Adapun objek yang diteliti adalah data-

data  mengenai  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR),  Return On Equity  (ROE),  dan 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang bersangkutan. 

Berikut  ini  merupakan  daftar  perusahaan-perusahaan dalam industri  perbankan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.1

Daftar Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang

listing di BEI selama periode 2004-2008

No Kode Nama Bank
1 BABP Bank Bumiputera Indonesia
2 BBCA Bank Central Asia
3 BDMN Bank Danamon Indonesia
4 BKSW Bank Kesawan
5 MAYA Bank Mayapada Internasional
6 MEGA Bank Mega
7 BNGA Bank Niaga
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No Kode Nama Bank
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan
9 PNBN Bank Pan Indonesia
10 BNLI Bank Permata
11 BSWD Bank Swadesi

    Sumber: www.idx.co.id

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1.Deskriptif Statistik Rasio Keuangan

Data statistik deskriptif variable CAR, ROE, dan BOPO dari 11 bank yang 

menjadi sampel penelitian ini ditampilkan pada table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Data Statistik Deskriptif CAR, ROE, BOPO

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CAR (Y) 55 9.43 37.43 17.6105 6.56027
ROE (X1) 55 .37 42.70 15.5953 10.08348
BOPO (X2) 55 15.54 115.86 66.4182 29.48101
Valid N 55
Sumber: Data diolah 

Ketiga variabel penelitian masing-masing berjumlah 55 data, yaitu dari tahun 

2004-2008  dengan  sampel  11  Bank  Umum  Swasta  Nasional  Devisa.  Nilai 

minimum CAR, yaitu 9.43% yang dimiliki oleh Bank Kesawan pada tahun 2006 

dan nilai maksimum, 37.43% yang dimiliki oleh Bank Panin pada tahun 2004. 

Nilai minimum CAR dalam industri perbankan yang listing di BEI telah melebihi 
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batas minimum CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 8%. Hal 

ini berarti industri perbankan yang diambil sebagai penelitian telah menunjukkan 

kecukupan modal sehingga semakin besar nilai CAR akan semakin aman sebagai 

penyangga apabila terjadi kerugian.

Gambar 4.1

Pergerakan ROE dari Tahun 2004-2008
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Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah

Dari 5 tahun penelitian selama periode 2004-2008, ROE dari  Bank Umum 

Swasta  Nasional  Devisa  (BUSND)  yang  menjadi  penelitian  ini  sangat 

berfluktuatif. Di awal tahun ROE BUSND mayoritas cenderung terjadi penurunan 

dapat disebabkan oleh penurunan laba setelah pajak yang cukup drastis di awal 

tahun, sedangkan rata-rata ekuitas meningkat seiring dengan meningkatnya total 

ekuitas.
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Gambar 4.2

Pergerakan BOPO dari Tahun 2004-2008
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Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah

Di  awal  dan  akhir  tahun  penelitian,  BOPO BUSND cenderung  meningkat 

akan  tetapi  pada  tahun  2005-2007 terus  mengalami  penurunan.  Penurunan ini 

berarti BOPO BUSND dalam kondisi yang baik. Semakin rendah BOPO, maka 

semakin  baik,  dikarenakan  bank  semakin  mampu  dalam  melakukan  efisiensi 

pembiayaan. Berlaku sebaliknya, semakin tinggi BOPO berarti bank tidak mampu 

melakukan efisiensi pembiayaan terhadap pendapatan operasional.
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Gambar 4.3

Pergerakan CAR dari Tahun 2004-2008
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Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah

CAR BUSND selama 5 tahun penelitian membentuk pola yang hampir sama 

yaitu mengalami penurunan, kondisi penurunan CAR ini masih dikatakan aman 

karena sesuai ketentuan Bank Indonesia minimal  CAR 8%. Jika di  bawah 8% 

artinya bank tersebut tidak dapat memenuhi modalnya, maka jika kurang dari 8% 

akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Di tahun 2006 CAR BUSND terjadi 

kenaikan ini artinya semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank 

tersebut dalam menanggung resiko dari setiap kredit yang beresiko. 
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4.2.2.Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1.Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji  normalitas  ini  untuk mengetahui  apakah ada ganguan 

atau error. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Jarque-

Bera dengan formula hipotesis: 

Ho: distribusi error normal

Ha : distribusi error tidak normal

Kriteria pengujian yang diajukan adalah:

Ho diterima bila signifikansi statistik JB > 0,05

Ha diterima bila signifikansi statistik JB ≤ 0,05

Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  pendekatan  Jarque-Bera  lebih 

besar dari 0,05, yaitu sebesar 0, 83 (CAR), maka dapat disimpulkan hipotesis Ho 

tidak dapat ditolak, atau dengan kata lain residual terdistribusi normal.

4.2.2.2.Uji Heteroskedastisitas

Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

model regresi yang baik seharusnya tidak ada heteroskedastisitas.
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Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model 

Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model

Kesimpulan yang diambil adalah:

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. X2  > 0.05

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. X2 ≤ 0.05

Langkah  mendeteksi  heteroskedastisitas  adalah  menggunakan  uji  white, 

menjelaskan bahwa probabilitas uji  white lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 

0.287297  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis  Ho  tidak  dapat  ditolak,  atau 

dengan kata lain residual tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.2.3.Uji Multikolinearitas

Penelitian ini untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antara variabel bebas (X). Model regresi yang baik adalah jika tidak ada korelasi 

di antara variabel bebas yang diteliti. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

Ho : Tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model.

Ha : Terdapat masalah multikolinearitas dalam model
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Kesimpulan yang diambil adalah:

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. X2  > 0.05

Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. X2 ≤ 0.05

Langkah mendeteksi multikolinearitas adalah menggunakan uji ARCH, dalam 

uji ini menjelaskan bahwa probabilitas ARCH lebih besar dari 0.05, yaitu sebesar 

0.203488, maka dapat disimpulkan hipotesis Ho tidak dapat ditolak, atau dengan 

kata  lain  semua variabel  bebas  (X) yang dipakai  dalam model  tidak ada yang 

mempunyai korelasi di antara masing-masing variabel bebas (X).

4.2.2.4.Uji Otokorelasi

Otokorelasi  terjadi  apabila  nilai  variabel  masa  lalu  memiliki  pengaruh 

terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang. Dengan demikian, otokorelasi 

merupakan masalah khusus dari data  time series (runtut waktu). Uji keberadaan 

otokorelasi dilakukan dengan pendekatan uji Breusch-Godfrey.

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:

Ho: Tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model.

Ha : Terdapat masalah otokorelasi dalam model.

Kriteria pengujian yang diajukan adalah:

Ho diterima dan Ha ditolak jika prob. X2  > 0.05
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Ho ditolak dan Ha diterima jika prob. X2 ≤ 0.05

Mendeteksi adanya otokolerasi dapat menggunakan uji  Breusch-Godfrey, uji 

ini menjelaskan bahwa probabilitas dari  Breusch-Godfrey lebih besar dari 0.05, 

yaitu sebesar 0.082085, maka dapat disimpulkan hipotesis Ho tidak dapat ditolak, 

atau  dengan kata  lain  variabel  masa  lalu  memiliki  pengaruh terhadap variabel 

masa kini, atau masa datang.

4.2.3.Uji Hipotesa

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh rasio rentabilitas (ROE dan 

BOPO) terhadap rasio kecukupan modal (CAR) pada  industri  perbankan yang 

listing  di  BEI  selama  periode  2004-2008,  dapat  diketahui  bahwa  variabel 

dependen (Y) penelitian ini adalah CAR, sedangkan variabel independennya ROE 

dan BOPO.

Hipotesa dalam penelitian ini yaitu:

1. Hubungan ROE dengan CAR

Ho : ROE tidak berpengaruh terhadap CAR.

Ha : ROE berpengaruh terhadap CAR

2. Hubungan BOPO dengan CAR

Ho : BOPO tidak berpengaruh terhadap CAR.
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Ha : BOPO berpengaruh terhadap CAR

3. Hubungan ROE dan BOPO dengan CAR

Ho : ROE dan BOPO tidak berpengaruh terhadap CAR.

Ha : ROE dan BOPO berpengaruh terhadap CAR.

Untuk  membuktikan  apakah  Ho  tersebut  ditolak  atau  diterima,  maka 

dilakukan uji hipotesa dengan menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinan 

R2.

4.2.3.1.Uji t

Uji  ini  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah  variabel  independen  secara 

parsial  dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependen. Penelitian ini 

memiliki dua variabel independen (X) sehingga untuk uji ini ada 2, yaitu:

1. Hubungan ROE dengan CAR

Ho: ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.

Ha: ROE berpengaruh signifikan terhadap CAR.

2. Hubungan BOPO dengan CAR

Ho: BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.

Ha: BOPO berpengaruh signifikan terhadap CAR.
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Pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dikatakan 

signifikan apabila thiting  > ttabel  atau probabilitas yang dilihat dari tingkat signifikan 

< 0.05 (Pratisto, 2004).

Tabel 4.3.  Hasil Perhitungan Pengujian Secara Parsial

Variabel t- α t-probability Keterangan
ROE (X1) 0.05 0.954 tprob. > tα

Ho diterima

BOPO (X2) 0.05 0.02 tprob. < tα
Ho ditolak

Sumber: data diolah

Dari table 4.4.  diperoleh nilai t prob. ROE adalah 0.954 yang lebih besar dari 

tα (0.05), maka Ho1 diterima. Nilai t prob BOPO adalah 0.02 lebih kecil dari tα 

(0.05), maka Ho 2 ditolak dan Ha2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ROE 

diuji secara sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap CAR karena probabilitasnya 

diatas  5%,  sedangkan  BOPO diuji  secara  sendiri  memiliki  pengaruh  terhadap 

CAR dengan probabilita dibawah 5%.

4.2.3.2.Uji F

Uji ini dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen (X) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen (Y).  adapun 

hipotesa untuk uji ini:
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Ho  : ROE dan BOPO secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap CAR.

Ha : ROE  dan  BOPO  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan 

terhadap CAR.

Tabel 4.4.  Hasil Perhitungan Pengujian Secara Simultan

Variabel F-α F-probability Adj. R2 Keterangan
ROE(X1)  dan 

BOPO (X2)

0.05 0.003 0.207 Fprob. < tα

Ho ditolak
   Sumber: data diolah

Berdasarkan  table  4.3.  diketahui  Fprob.  CAR  adalah  0.003  sedangkan  F-α 

sebesar 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dari hasil perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen (X) yaitu ROE dan BOPO 

secara bersama-sama (simultan) mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap 

CAR . 

Adjusted R2  untuk CAR adalah 0.207, menjelaskan bahwa variabel ROE dan 

BOPO  secara  bersama-sama  dalam  mempengaruhi  CAR  sebesar  20.7%, 

sedangkan sisanya 79.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian.
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4.3. Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi:

Persamaan regresi tersebut memiliki koefisien regresi yang negatif. Artinya, 

semua variabel independen (ROE dan BOPO) memiliki pengaruh negatif terhadap 

variabel  dependen  (CAR) sehingga  apabila  ROE dan BOPO meningkat  maka 

CAR akan menurun. 

Oleh karena itu, Ho penelitian ini diterima, bahwa ROE dan BOPO tidak 

berpengaruh positif terhadap CAR.

4.3.1.Hubungan ROE dengan CAR

Berdasarkan landasan toeri  pada Bab II,  ROE adalah salah satu jenis  rasio 

dalam  rentabilitas  yang  menggambarkan  kemampuan  perusahaan  dalam 

memperoleh  laba  atau  sejauh  mana  efektivitas  pengelolaan  perusahaan  untuk 

memperoleh laba. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba setelah pajak 

dan rata-rata modal inti. Semakin tinggi ROE, semakin baik produktifitas modal 

sendiri  untuk  meraih  laba  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Hasil  penelitian  ini 

menunjukkan bahwa ROE berpengaruh negatif terhadap CAR yang ditunjukkan 

oleh nilai koefisien ROE sebesar – 0.005
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Hubungan negatif antara ROE dan CAR juga diteliti oleh Zainah (2005) pada 

bank-bank  umum  yang  ada  di  Indonesia.  Pada  penelitian  tersebut  dikatakan 

bahwa permodalan yang meningkat  dicerminkan dengan CAR yang meningkat 

dan yang akan menurun ROE. Penurunan tersebut  sejalan dengan peningkatan 

aktiva  produktif.  Peningkatan  CAR memberikan  ruang gerak  bagi  bank untuk 

meningkatkan kredit. Apabila kenaikan keuntungan yang berasal dari kredit lebih 

kecil  daripada  peningkatan  modal  karena  adanya  eksposure  kredit  yang 

terlalubesar akan memberikan dampak penurunan pada laba.

4.3.2.Hubungan BOPO dengan CAR

Seperti  yang  telah  diuraikan  pada  Bab  II  dalam  landasan  teori,  BOPO 

merupakan salah satu rasio dalam rentabilitas yang menunjukkan perbandingan 

antara  Biaya  operasional  terhadap  pendapatan  operasional.  Semakin  rendah 

BOPO,  maka  semakin  baik  karena  lebih  efisien  dalam pengelolaan  biaya  dan 

pendapatan.  BOPO  yang  efisien  dipengaruhi  oleh  biaya  yang  turun  atau 

pendapatan yang meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap 

CAR yang ditunjukkan oleh nilai koefisien BOPO sebesar – 0.096.
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4.3.3.Pengaruh ROE dan BOPO Terhadap CAR

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa antara ROE dan BOPO 

memiliki pengaruh terhadap CAR. Dari hasil penelitian ini menunjukkan variabel 

independen (X) tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap CAR, yang artinya 

setiap kenaikan ROE dan BOPO berbanding terbalik dengan penurunan CAR.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisis dalam penelitian ini terbatas pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  selama  periode  2003-2004  dan  telah  termasuk  ke  dalam  kriteria 

pengambilan  sampel.  Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah 

dikemukakan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai 

berikut:

1. Pengaruh  tingkat  rentabilitas  yang  diwakili  oleh  Return  On  Equity  (ROE) 

terhadap  Capital  Adequacy  Ratio (CAR) dengan menggunakan  uji  statistik 

regresi  secara  parsial  menunjukkan  hasil  yaitu  ROE  tidak  berpengaruh 

terhadap  CAR.  Hal  ini  diperkirakan  bahwa  profit  yang  diperoleh  tidak 

dialokasikan untuk pembentukan modal (CAR)

2. Pengaruh tingkat rentabilitas yang diwakili oleh rasio Biaya Operasional pada 

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

dengan menggunakan  uji  statistik  regresi  secara  parsial  menunjukkan  hasil 

bahwa BOPO berpengaruh terhadap CAR. Hal ini berarti penurunan BOPO 

yang berasal dari penurunan pencadangan biaya PPAP (NPL membaik) akan 

mendorong penurunan ATMR dan selanjutnya akan menaikkan CAR.
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3. Pengaruh tingkat rentabilitas yang diwakili oleh Return On Equity (ROE) dan 

Biaya  Operasional  pada  Pendapatan  Operasional (BOPO) terhadap  Capital  

Adequacy  Ratio (CAR)  dengan  menggunakan  uji  statistik  regresi  secara 

simultan  menunjukkan hasil  yaitu  ROE dan BOPO berpengaruh ini  berarti 

ROE dan BOPO akan berpengaruh pada CAR.

5.2. Saran

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti  memberikan  saran  untuk 

penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan juga meneliti faktor-faktor lainnya yang 

dapat mempengaruhi CAR seperti NPL, LDR, NIM, ROA dan lainnya untuk 

memberikan gambaran lebih lengkap pengaruh antar variabel terhadap modal 

bank.

2. Sebaiknya  bank  harus  memperhatikan  peningkatan  terhadap  modal  untuk 

kelangsungan usahanya. Karena apabila tingkat kecukupan modalnya rendah 

maka kemampuan bank untuk bertahan pada saat mengalami kerugian juga 

rendah,  sehingga  kemampuan  bank untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada 

masyarakat menjadi sangat diragukan.

3. ROE  dan  BOPO  dapat  digunakan  oleh  investor  sebagai  salah  satu  dasar 

pertimbangan  investasi  karena  rasio  tersebut  dapat  mencerminkan  efisiensi 

bank dan return yang akan diperoleh investor atas investasi mereka.
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LAMPIRAN

 BANK TAHUN
ROE 
(X1)

BOPO 
(X2) CAR (Y)

1 BABP 2004 11.21 91.38 10.16

2 BBCA 2004 28.30 43.63 24.00

3 BDMN 2004 38.60 41.68 25.60

4 BKSW 2004 3.19 98.41 12.58

5 MAYA 2004 13.11 81.27 14.43

6 MEGA 2004 31.58 73.74 13.53

7 BNGA 2004 40.39 61.60 13.24

8 BBNP 2004 21.82 18.34 12.86

9 PNBN 2004 28.16 17.66 37.43

10 BNLI 2004 42.70 83.10 11.40

11 BSWD 2004 12.09 80.93 25.95

12 BABP 2005 16.45 115.86 10.37

13 BBCA 2005 28.20 44.32 21.50

14 BDMN 2005 24.20 51.18 22.70

15 BKSW 2005 3.82 98.28 14.34

16 MAYA 2005 5.29 92.65 14.24

17 MEGA 2005 15.11 88.78 11.13

18 BNGA 2005 17.44 60.12 18.32

19 BBNP 2005 19.12 20.32 10.78

20 PNBN 2005 14.14 19.61 28.72

21 BNLI 2005 14.30 89.30 9.80

22 BSWD 2005 11.69 82.91 24.06

23 BABP 2006 1.61 98.54 12.91
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BANK
TAHUN

ROE 
(X1)

BOPO 
(X2) CAR (Y)

24 BBCA 2006 29.10 43.68 22.10

25 BDMN 2006 15.60 48.95 20.80

26 BKSW 2006 3.81 97.65 9.43

27 MAYA 2006 10.65 88.91 13.82

28 MEGA 2006 9.10 92.78 15.83

29 BNGA 2006 15.65 59.65 18.88

30 BBNP 2006 15.33 15.54 16.64

31 PNBN 2006 14.27 17.18 29.47

32 BNLI 2006 13.10 90.00 13.50

33 BSWD 2006 7.76 91.12 26.55

34 BABP 2007 4.08 95.56 11.86

35 BBCA 2007 26.70 47.35 19.20

36 BDMN 2007 22.90 47.93 20.30

37 BKSW 2007 5.49 95.16 10.36

38 MAYA 2007 5.81 88.46 29.95

39 MEGA 2007 25.52 79.21 13.03

40 BNGA 2007 17.49 56.46 17.03

41 BBNP 2007 11.07 17.60 17.00

42 PNBN 2007 13.98 18.37 21.58

43 BNLI 2007 18.10 84.80 13.30

44 BSWD 2007 7.40 90.80 20.66

45 BABP 2008 0.37 96.81 11.78

46 BBCA 2008 30.20 41.98 15.80

47 BDMN 2008 14.60 54.13 15.40

48 BKSW 2008 2.85 102.64 10.43
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BANK
TAHUN

ROE 
(X1)

BOPO 
(X2) CAR (Y)

49 MAYA 2008 4.41 90.63 23.69

50 MEGA 2008 20.47 83.15 16.13

51 BNGA 2008 7.39 55.08 15.59

52 BBNP 2008 8.98 21.26 14.04

53 PNBN 2008 10.16 17.13 20.31

54 BNLI 2008 12.40 88.90 10.80

55 BSWD 2008 10.48 80.52 33.27
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UJI NORMALITAS

UJI HETEROSKEDASTISITAS

White Heteroskedasticity Test:
F- statistic
Obs*R-squared

   19.81888
   5.000000

 Prob(F-stat)
 Prob(R-square)

 0.048033
 0.287297

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/20/09   Time: 15:36

Sample: 2004 2008

Included observations: 5

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 2004 3 2008
Observations 3

Mean      5.64e1-15
Median   0.432648
Maximum  1.987574
Minimum -1.895788
Std. Dev.   1.531258
Skewness  0.138557
Kurtosis   1.710870

Jarque-Bera  0.362218
Probability  0.834344
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C 12.62457 16.67738 2.368187 0.1414

ROE 0.513966 0.295248 -0.246935 0.8280

BOPO -0.772170 0.157135 -1.854036 0.2049

R-squared 1.000000     Mean dependent var 1.875800

S.D. dependent var 1.768221     Sum squared resid 6.15E-26

Durbin-Watson stat 3.131779

UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikol (ARCH Test) :
F-statistic 1.357345     Probability 0.364161

Obs*R-squared 1.617165     Probability 0.203488

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/20/09   Time: 15:41

Sample(adjusted): 2005 2008

Included observations: 4 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.897043 1.485652 1.950015 0.1905

RESID^2(-1) -0.631342 0.541901 -1.165051 0.3642

R-squared 0.404291     Mean dependent var 1.446247

Adjusted R-squared 0.106437     S.D. dependent var 1.714265

S.E. of regression 1.620469     Akaike info criterion 4.110161

Sum squared resid 5.251839     Schwarz criterion 3.803308

Log likelihood -6.220322     F-statistic 1.357345

Durbin-Watson stat 3.043515     Prob(F-statistic) 0.364161

UJI OTOKOLERASI

Pengaruh Rasio Rentabilitas..., Lisa Asmarani, Ak.-Ibs, 2009



83

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Obs*R-squared 5.000000     Probability 0.082085

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/20/09   Time: 15:39

Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 
C 19.02403 16.67738 2.368187 0.1414

ROE -0.334048 0.295248 -0.246935 0.8280
BOPO -0.187953 0.157135 -1.854036 0.2049

R-squared 1.000000     Mean dependent var 5.64E-15

S.D. dependent var 1.531258     Sum squared resid 9.50E-27

Durbin-Watson stat 2.220346

UJI HIPOTESIS
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Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 23.778 2.832 8.395 .000

ROE -.005 .084 -.008 -.058 .954

BOPO -.096 .029 -.458 -3.351 .002

a. Dependent Variable: CAR

Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 428.775 2 214.387 6.645 .003a

Residual 1645.468 51 32.264

Total 2074.243 53

a. Predictors: (Constant), BOPO, ROE

b. Dependent Variable: CAR

Koefiesien Determinasi R2

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .455a .207 .176 5.68015

a. Predictors: (Constant), BOPO, ROE
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