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ABSTRAK 

PENGARUH TINGKAT CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP 
TINGKAT PERTUMBUHAN LABA OPERASIONAL 

 

 Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan alat 
pengukur atau penilai kinerja bank, dengan mengetahui CAR suatu bank maka dapat 
diketahui kinerja bank yang bersangkutan. CAR dapat pula sebagai penilaian 
permodalan dalam suatu bank karena modal merupakan faktor yang penting bagi 
bank dalam rangka pengembangan usahanya sehingga CAR dapat dijadikan sebagai 
alat penilaian untuk pengambilan keputusan investasi bagi bank yang mengeluarkan 
saham melalui kondisi dan prestasi keuangan bank yang tercermin dalam laporan 
keuangannya. Begitu pentingnya Capital Adequacy Ratio dalam perbankan sehingga 
diperlukan penanganan yang serius karena fungsi bank sebagai urat nadi akan 
berdampak kepada perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut tingkat 
pertumbuhan labapun ditunjang oleh prestasi kerja bank yang efektif dan efisien, 
sedangkan tingkat pertumbuhan laba operasional mencerminkan kemampuan 
manajemen bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 
 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Capital Adequacy Ratio 
terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Operasional”.   Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
survei. Bank-bank yang menjadi target penelitian ini adalah empat bank yang telah 
ditunjuk Bank Indonesia sebagai Bank Devisa dan satu lagi merupakan Bank 
Pemerintah. Media yang digunakan dalam memperoleh Laporan Keuangan masing-
masing bank adalah melalui jasa Pojok BEJ Universitas Widyatama. Data yang 
digunakan adalah rasio CAR dan laba operasional tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. 
Untuk memperkuat hasil analisis dalam penelitian ini digunakan pula statistik uji t. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan dari Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap tingkat pertumbuhan laba 
operasional. Dalam perhitungan analisis, tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR)  
merupakan variabel independen (X), sedangkan Tingkat Pertumbuhan Laba 
Operasional merupakan variabel dependen (Y). CAR pada level tertinggi diperoleh 
Bank BCA pada tahun 2002 dengan angka 32,19%, sedangkan laba operasional pada 
level tertinggi diperoleh Bank Mandiri pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 
7.520.599.000 
 Dari hasil perhitungan, diperoleh  persamaan  regresi Y = 33,16 + 3,01 X dan 
t hitung = 3,014. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 %, menunjukkan bahwa 
Ho ditolak karena berada dalam daerah penolakan Ho yaitu 3,014 > 2,160, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional. 
 
 




