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ABSTRAK 

 

PUTRI PRILAWATI, NIM. 1622100047. Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, Kualitas Aset, Efisiensi Operasional dan Sensitivitas Terhadap 

Capital Adequacy Ratio Pada Perbankan di BEI Tahun 2016-2018”.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh Likuiditas terhadap 

Capital Adequacy Ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. (2) menguji 

pengaruh Profitabilitas terhadap Capital Adequacy Ratio pada perbankan di BEI 

tahun 2016-2018. (3) menguji pengaruh Kaualitas Aset terhadap Capital 

Adequacy Ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. (4) menguji pengaruh 

Efisiensi Operasional terhadap Capital Adequacy Ratio pada perbankan di BEI 

tahun 2016-2018. (5) menguji pengaruh Sensitivitas terhadap Capital Adequacy 

Ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari laporan keuangan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 sebanyak 

45 perusahaan perbankan dengan pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling sebanyak 19 perusahaan perbankan. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk memastikan data layak atau tidak 

diregresikan maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam menguji 

hipotesis menggunakan uji F, uji t, koefisien determinasi. 

Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, kualitas 

aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap Capital 

Adequacy Ratio. Sedangkan likuiditas dan sensitivitas tidak berpengaruh terhadap 

Capital Adequacy Ratio. 

 

Kata kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Kualitas Aset, Efisiensi Operasional, 

Sensitivitas, Capital Adequacy Ratio. 
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ABSTRACT 

 

PUTRI PRILAWATI, NIM. 1622100047. Accounting Study Program, Faculty of 

Economics. Widya Dharma University Klaten. Essay. "The Effect of Liquidity, 

Profitability, Asset Quality, Operational Efficiency and Sensitivity to the Capital 

Adequacy Ratio in Banks on the IDX 2016-2018". 

This study aims to: (1) examine the effect of liquidity on the Capital Adequacy 

Ratio in banks on the IDX in 2016-2018. (2) examining the effect of Profitability on the 

Capital Adequacy Ratio in banks on the IDX 2016-2018. (3) examining the effect of 

Asset Quality on Capital Adequacy Ratio in banks on the IDX in 2016-2018. (4) 

examining the effect of Operational Efficiency on the Capital Adequacy Ratio in banks 

on the IDX 2016-2018. (5) examining the effect of Sensitivity on the Capital Adequacy 

Ratio on banks on the IDX 2016-2018. 

The data collection technique uses secondary data obtained from the financial 

statements of banks listed on the IDX 2016-2018 as many as 45 banking companies with 

the sample selection using the purposive sampling method of 19 banking companies. 

The analysis method used is multiple linear regression. To ensure that the data is 

feasible or not regressed, a classical assumption test is first performed. In testing the 

hypothesis using the F test, t test, the coefficient of determination.  
The results of this study indicate that profitability, asset quality, and operational 

efficiency have a significant negative effect on the Capital Adequacy Ratio. Meanwhile, 

liquidity and sensitivity have no effect on the Capital Adequacy Ratio. 
 

 

Keywords: Liquidity, Profitability, Asset Quality, Operational Efficiency, Sensitivity,          

Capital Adequacy Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi perbankan memiliki peranan yang sangat 

strategis dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan 

pembangunan nasional mengingat fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi, penyelenggara transaksi pembayaran, serta alat transmisi 

kebijakan moneter. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, bank dapat 

digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana 

dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. Sehingga bank 

yang dibangun berlandaskan kepercayaan baik sebagai tempat penyaluran 

dan penyimpanan uang dalam pembangunan perekonomian masyarakat.  

Menurut Kasmir (2014), bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Sedangkan 

usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak. Secara luas dapat dikatakan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu 

berkaitan dalam bidang keuangan.  

Semakin meningkatnya kompleksitisitas usaha dan resiko, bank 

perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam 

operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana dalam menerapkan strategi usaha 

diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain 

dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi 

pengawasannya. Bank mempunyai fungsi sebagai berikut ini. 

1. Menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam 

bentuk pinjaman atau kredit untuk berbagai tujuan. 

2. Fungsi kepercayaan sebagai dasar utama kegiatan perbankan, 

kepercayaan baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran 

dana. 

3. Fungsi kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak 

lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. 

4. Fungsi pelayanan jasa-jasa perbankan selain penyimpanan dan 

penyaluran uang, bank berfungsi memberikan jasa pengiriman uang, 

jasa penitipan barang berharga. 
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Kondisi perbankan ini mendorong pihak-pihak yang terlibat 

didalamnya untuk melakukan penilaian atas kesehatan bank. Salah satunya 

satu pihak yang perlu mengetahui kinerja dari sebuah bank adalah 

investor, sebab semakin baik kinerja bank tersebut maka jaminan 

keamanan atas dana yang diinvestasikan juga semakin besar. Dengan 

menggunakan rasio keuangan, investor juga dapat mengetahui kinerja 

keuangan bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muljono (1999) bahwa 

perbandingan dalam bentuk rasio menghasilkan angka yang lebih obyektif, 

karena pengukuran kinerja tersebut lebih dapat dibandingkan dengan 

bank-bank yang lain ataupun dengan periode sebelumnya. 

Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana 

dan menyerap kejutan (shock) yang terjadi sehingga dapat mencegah 

gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan. Sistem 

keuangan yang stabil adalah system keuangan yang kuat dan tahan 

terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan 

fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko 

secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana 

mekanisme ekomoni dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan 

risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Tujuannya adalah mengetahui kondisi bank tersebut yang 

sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat, atau mungkin 

sakit. Apabila ternyata kondisi bank tersebut dalam kondisi sehat, maka ini 

perlu dipertahankan kesehatannya. Akan tetapi, jika kondisinya dalam 
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keadaan tidak sehat maka segera perlu diambil tindakan untuk 

mengobatinya. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan 

ketahuan kinerja bank tersebut. Kinerja bank ini merupakan ukuran 

keberhasilan bagi direksi bank tersebut sehingga apabila kinerja ini buruk 

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

merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana 

cara memperbaikinya menurut (Kasmir, 2012). 

Tingkat kesehatan bank merupakan 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 mencakup seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagi berikut ini. 

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

modal sendiri. Bank menghimpun dana dari masyarakat biasanya 

dilakukan dengan menawarkan serbagai jenis produk simpanan. 

2. Kemampuan mengelola dana dengan baik, mulai dari mencari sumber-

sumber bank, mengatur regulasi dana bank agar tidak terjadi kredit 

macet dan bank kekurangan dana, serta mengatur agar dapat selalu 

memecahkan masalah keuangan yang dihadapi. 

3. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, 

pemilik modal dan nasabah. Kewajiban bank kepada masyarakat 
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adalah kewajiban bank menyediakan dana masyarakat yang telah 

dititipkan apabila sewaktu-waktu akan diambil. 

4. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku sesuai dengan 

peraturan Bank Indonesia maupun pihak lain yang berwenang 

membuat peraturan. 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 

31 Mei tahun 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian 

kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau 

kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas asset, 

manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. 

Aspek yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal pada 

penelitian ini menggunakan berbagai macam rasio keuangan diantaranya, 

rasio likuiditas terdiri dari LDR (Loan to Deposite Ratio), rasio 

profitabilitas terdiri dari ROE (Return On Equity), rasio kualitas aset 

terdiri dari NPL (Non Performing Loan), rasio efisiensi operasional terdiri 

dari BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), rasio 

sensitivitas terdiri dari IRR (Interest Rate Ratio). 

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal 

kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan 

komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva 

lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa 
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periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu 

ke waktu. (Kasmir, 2012). 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya 

adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. (Kasmir, 

2012). 

Aktiva produktif (Assets Quality) ini menunjukkan kualitas aset 

sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian 

kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Perbankan 

harus mempertimbangkan faktor risiko yang harus ditanggung apabila 

terjadi sesuatu. Untuk menutupi risiko yang mungkin akan terjadi, bank 

biasanya mensyaratkan suatu jaminan yang nilainya lebih tinggi dari kredit 

yang akan diberikan, ataupun bank dapat juga dengan menjaminkan lewat 

asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul. 

(Kasmir, 2012). 

Rasio efisiensi operasional, adanya efisiensi pada lembaga 

perbankan ini terutama efisiensi biaya maka bank akan mendapatkan 

keuntungan yang optimal, bertambahnya jumlah dana yang disalurkan, 

biaya yang dikeluarkan lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada 

nasabah, keamanan, dan kesehatan perbankan yang meningkat. (Mudrajad 

dan Suhardjono, 2001). 
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Rasio sensitivitas merupakan penilaian terhadap kemampuan 

modal bank dalam memperbaiki kerugian akibat yang ditimbulkan oleh 

perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar. Apabila 

mengalami kerugian maka akan mengurangi modal kerja dan segera 

ditutupi, sehingga perlu pembetukan dana dengan pemisahan aktiva lancar 

untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang. Pembentukan ini akan 

mengubah bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. (Veithzal 

Rivai, 2012). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, kualitas asset, efisiensi operasional, sensitivitas 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan. Alasan diadakan 

penelitian ini adalah untuk menguji kembali karena ketidakkonsistenan 

pada temuan penelitian sebelumnya. Dari uraian di atas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, KUALITAS ASET, EFISIENSI 

OPERASIONAL, DAN SENSITIVITAS TERHADAP CAPITAL 

ADEQUACY RATIO PADA PERBANKAN DI BEI TAHUN 2016-

2018” 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap capital adequacy ratio   

pada perbankan di BEI tahun 2016-2018 ? 
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2. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap capital adequacy 

ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018 ? 

3. Apakah kualitas aset memiliki pengaruh terhadap capital adequacy 

ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018 ? 

4. Apakah efisiensi operasional memiliki pengaruh terhadap capital 

adequacy ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018 ? 

5. Apakah sensitivitas memiliki pengaruh terhadap capital adequacy 

ratio pada perbankan di BEI tahun 2016-2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 

3. Untuk menguji pengaruh kualitas aset terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 

4. Untuk menguji pengaruh efisiensi operasional terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 

5. Untuk menguji pengaruh sensitivitas terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) pada perbankan di BEI tahun 2016-2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas masalah 

pokok dalam penyusunan penelitian, serta diharapkan memberikan 

manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi perbankan, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan 

menentukan alat ukur yang optimal dalam mengelola dana bagi 

perbankan tentang bagaimana pengaruh likuiditas, profitabilitas, 

kualitas aset, efisiensi operasional, dan sensitivitas terhadap Capital 

Adequacy Ratio (CAR) sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 

maksimal.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dalam penelitian-

penelitian serta bahan kajian lebih lanjut penelitian lain yang sejenis. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan 

pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.  

1. Likuiditas(X1) tidak memiliki pengaruh terhadap Capital Adequacy 

Ratio(Y). Hasil pengujian hipotesis uji t sebesar -1,288 dan nilai 

signifikan 0,204 > 0,05. Semakin tinggi nilai Loan to Deposite Ratio 

(LDR) maka semakin baik bagi perusahaan untuk mencukupi utang 

dalam jangka pendek tanpa harus menggunakan modal untuk menutupi 

kerugian. 

2. Profitabilitas(X2) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio(Y).  Hasil pengujian hipotesis uji t sebesar -

2,269 dan nilai signifikan 0,028 < 0,05. Semakin kecil profitabilitas 

maka Capital Adequacy Ratio semakin besar berarti memiliki tingkat 

pengembalian hutang dan laba ditahan yang rendah. 

3. Kualitas Aset(X3) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Capital Adequacy Ratio(Y). Hasil pengujian hipotesis uji t sebesar -

2,059 dan nilai signifikan 0,045 < 0,05. Semakin tinggi nilai kredit 

yang macet maka perusahaan akan mengalami kerugian dan memaksa 

perusahaan menutup kebutuhan modalnya dengan modal sendiri. 
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Sebaliknya, semakin rendah nilai kredit yang macet maka perusahaan 

akan tetap mengalami laba atau keuntungan untuk memutarkan 

kebutuhan modalnya dalam pembiayaan tanpa harus menggunakan 

modal sendiri. 

4. Efisiensi Operasional(X4) memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap Capital Adequacy Ratio(Y). Hasil pengujian hipotesis uji t 

sebesar -2,698 dan nilai signifikan 0,009 < 0,05. Semakin meningkat 

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional maka laba yang 

diperoleh perusahaan akan mengalami penurunan, dan sebaliknya jika 

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional menurun maka 

laba yang diperoleh perusahaan akan mengalami peningkatan. 

5. Sensitivitas(X5) tidak memiliki pengaruh terhadap Capital Adequacy 

Ratio(Y). Hasil pengujian hipotesis uji t sebesar -0,633 dan nilai 

signifikan 0,529 > 0,05. Hal ini diduga terjadi karena besar kecilnya 

IRR tidak mempengaruhi besaran pembiayaan bagi nasabah sehingga 

tidak akan mempengaruhi pendapatan bank. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 
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2. Sampel yang digunakan penelitian hanya 19 perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI 2016-2018. 

3. Dengan diperolehnya sedikit variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio(CAR), maka masih 

banyak variabel lain diluar penelitian ini yang berperan dalam tingkat 

kecukupan modal dalam perusahaan perbankan. 

C. Saran 

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka masih perlu penyempurnaan 

terhadap penelitian ini. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi perbankan 

Bagi perusahaan perbankan sebaiknya lebih memperhatikan 

profitabilitas, efisiensi operasional, dan sensitivitas operasional karena 

berpengaruh pada tingkat kecukupan modal. Sehingga perusahaan 

dapat mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan core 

business yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana. Bank 

yang sehat pastinya dapat memberikan layanan finansial yang baik 

kepada masyarakat, baik dalam hal menjamin keamanan dana 

simpanan maupun penyaluran ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(kredit). 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian mengenai tingkat kecukupan modal dapat dikembangkan 

lagi dengan menggunakan variabel lain diluar penelitian ini, 

perusahaan yang digunakan untuk penelitian dapat dilakukan dengan 

menggunakan perusahaan lain selain sektor keuangan dan periode 

waktu yang digunakan dapat diperpanjang serta variabel yang 

digunakan dapat diperbanyak guna menambah keakuratan hasil 

penelitian dan lebih mampu mewakili kondisi BEI secara keseluruhan. 
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