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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (Financial Intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang 

memerlukan dana, juga sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas 

pembayaran. Falsafah penting yang mendasari kegiatan usaha bank adalah 

kepercayaan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kegiatan pokok bank yang 

menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka 

dan pemberian kredit kepada pihak yang memerlukan dana. 

Di Indonesia pada era 1960-an dan 1970-an bisnis perbankan belum begitu 

populer di kalangan masyarakat luas. Pada waktu itu bank tidak direpotkan mencari 

nasabah malahan sebaliknya nasabah yang mendatangi atau mencari bank. Keadaan 

terbalik muncul pada tahun 1980-an dan 1990-an dimana terjadi perubahan dalam 

dunia perbankan di Indonesia, di periode tahun ini justru perbankan mulai aktif 

mengejar nasabah. Hal ini ditunjang pula dengan dikeluarkannya Paket 

Kebijaksanaan Oktober tahun 1988 (Pakto 1988) dan Undang-Undang Republik 

Indonesia No 7 tahun 1992, yang membuat Perbankan di Indonesia mulai mengalami 

perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Kebijakan dan peraturan pemerintah 

ini benar-benar merangsang dunia perbankan, ditandai dengan lahirnya bank-bank 

swasta baru, serta munculnya aneka ragam produk bank yang dipasarkan kepada 

masyarakat luas, seperti deposito berjangka, tabungan, giro dll. Untuk memenuhi 

kebutuhan peminjam dana, bank menciptakan produk yang disebut dengan kredit.  

Sejalan dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat dengan 

sendirinya akan diiringi oleh iklim persaingan diantara bank semakin ketat pula. 

Persaingan ini menciptakan keadaan pasar perbankan semakin dinamis, sehingga 

bank-bank dituntut untuk berusaha agar lebih efektif dan efisien dalam aktifitasnya 
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guna mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam pasar perbankan nasional. 

Usaha-usaha  perbankan  yang  lebih efektif dan efisien ini otomatis akan  mendorong 

 bank untuk menghasilkan laba optimal demi mempertahankan dan meningkatkan 

perannya ke depan. 

Sangat disayangkan perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa 

tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Ironisnya perkembangan ini dalam waktu 

singkat menjadi terganggu dan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis 

ekonomi yang melanda pada akhir tahun 1997. Kondisi ekonomi ini menyebabkan 

beberapa bank dilikuidasi, sebagian besar bank dinyatakan dalam keadaan “tidak 

sehat” serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di 

Indonesia secara drastis. Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan nasional 

telah menetapkan batasan “kesehatan” bank itu garis dasarnya adalah yang disebut 

CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity). 

Meskipun demikian pemerintah tetap berjuang melaksanakan pembangunan di 

berbagai bidang bangkit kembali dari keterpurukannya.  Dana yang dibutuhkan untuk 

pembangunan ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dimana penghimpun 

dana ini dilaksanakan oleh lembaga keuangan atau biasa disebut dengan bank. 

Berusaha dengan menerapkan manajemen yang baik, pihak bank akan mendapatkan 

kepercayaan penuh dalam memberikan jaminan terhadap keselamatan dana yang 

diterima dari sumber atau dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menggunakan 

sistem manajemen seperti ini akan memberikan peluang bagi pihak perbankan sendiri 

untuk mendapatkan laba dari hasil pengelolaan atau pemanfaatan dana-dana tersebut. 

Disamping manajemen yang baik untuk mencapai laba yang tinggi serta 

memperlancar kelangsungan hidup perusahaan dan pengembangan usaha, bank 

dituntut pula untuk terus mencari tambahan sumber dana melalui berbagai usaha, 

misalnya untuk peningkatan permodalan melalui pasar modal dengan menerbitkan 

saham serta usaha-usaha lainnya, sehingga dana yang terkumpul akan meningkatkan 

tingkat kredit yang disalurkan dan sekaligus akan meningkatkan profitabilitas bank di 

tengah-tengah masyarakat luas.     
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Faktor modal merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

sebuah bank baik dalam rangka pengembangan usaha maupun dalam risiko kerugian 

yang diderita. Pos-pos modal dan dana simpanan dari pihak ketiga dalam pasiva pada 

neraca merupakan kekuatan pokok yang mencerminkan potensi bank yang 

bersangkutan. Modal inilah yang merupakan motor penggerak bank sebagai sebuah 

perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan kata lain kemajuan bank banyak 

tergantung dari pos-pos modal ini. 

Dalam memperoleh sumber modal, bank harus memperhatikan asal dana 

tersebut, karena besar atau kecilnya manfaat dana itu tidak terlepas dari tanggung 

jawab dan kewajiban bank terhadap asal dana tersebut. Mengingat hal tersebut, tentu 

bank akan memilih sumber dana yang paling produktif dan paling kecil risikonya 

terhadap keselamatan bank. 

Penilaian permodalan berdasarkan kepada kewajiban penyediaan modal 

minimum bank ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum  (KPMM) Bank Umum, yang dinyatakan dalam rasio Modal dibagi Aktiva 

Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rasio ini diistilahkan dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR), biasanya dinyatakan dalam persen (%). 

Bank yang sehat dan unggul harus memenuhi persyaratan sehat modal, sehat 

manajemen dalam arti profesional dan berintegrasi tinggi, sehat asset produktifnya 

(risiko, asset, dominan kredit, sehat likuiditasnya) dan sehat profitabilitas untuk 

menjamin kelangsungan hidup bank, serta kapasitas untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan jangka panjang. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dengan CAR tersebut penggolongan 

bank dapat ditentukan. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan ketentuan minimum CAR 

dengan kategori sebagai berikut : 

• CAR > 8% kategori A 

• CAR -25% s/d 8% kategori B 
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• CAR < -25% kategori C 

Permodalan (CAR) ini dapat diukur melalui solvabilitas yang tentunya dapat 

diketahui melalui analisis laporan keuangan bank yang bersangkutan. Analisis 

laporan keuangan dilakukan untuk menghasilkan suatu ukuran bagi evaluasi kinerja 

bank, biasanya dimaksudkan untuk menyajikan indikator-indikator yang penting dari 

keadaan keuangan yang ada pada bank yang bersangkutan, sekalipun penekanan 

laporan keuangan tersebut pada hakekatnya tertuju pada masalah keuntungan. 

Pengelolaan sumber dana, akan memberikan nilai tambah terutama 

kemampuannya dalam memberikan kredit kepada nasabah dimana nantinya 

diharapkan akan meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menaikkan laba 

dari pemberian kredit bank tersebut. 

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh Capital 

Adequacy Ratio(CAR) guna menopang laba operasional seoptimal mungkin di dunia 

perbankan, dengan judul skripsi “ PENGARUH TINGKAT CAPITAL 

ADEQUACY RATIO TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN LABA 

OPERASIONAL “ dengan mengambil penelitian pada empat bank yang semuanya 

merupakan bank devisa yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia dan satu lagi pada 

salah satu bank pemerintah. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian di atas yang meliput latar belakang penelitian, penulis mendapat 

gambaran adanya  beberapa permasalahan yang muncul, antara lain : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan laba operasional pada bank.  

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat Capital Adequacy 

Ratio terhadap pertumbuhan laba operasional di bank. 

3. Berapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap tingkat pertumbuhan 

laba operasional. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun data dan  

informasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

pengaruh yang ditimbulkan dari Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan terhadap 

tingkat petumbuhan laba operasional. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan laba operasional pada 

bank. 

2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat  

Capital Adequacy Ratio terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional di 

bank. 

3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap 

tingkat pertumbuhan laba operasional. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang 

bermanfaat bagi beberapa pihak : 

1. Bagi penulis 

Untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman 

penulis mengenai seberapa jauh pengaruh dari tingkat CAR terhadap tingkat 

pertumbuhan laba operasional bank, sehingga akan diperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi di 

lapangan. 
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2. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kaitannya bagi dunia 

perbankan bagaimana CAR dapat mempengaruhi kinerja bank dan tingkat 

kesehatan bank dan juga pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan laba 

operasional. 

3. Bagi pihak lainnya 

Dapat dijadikan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Karena bank merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, maka kehadiran bank dinilai sangat 

strategis  dalam  dunia usaha.  

Lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

perekonomian di setiap negara dalam hal pemberikan jasa keuangan yang mendukung 

kegiatan terutama di sektor riil. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan pengertian bank 

menurut Kasmir (2003;11) dimana secara sederhana bank diartikan sebagai 

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasa lainnya”. 

Semua perusahaan mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal dari kegiatan operasionalnya yaitu dengan jalan mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya serta dana yang dimilikinya. Begitu pula dalam 

perbankan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat, 

kemudian mengolah dana tersebut sebagai cadangan likuiditas, investasi atau 

penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi selain 

untuk penyaluran kredit. 
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Pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah harus dilakukan melalui 

prosedur yang tepat, karena pemberian kredit tanpa adanya prosedur yang tepat dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak bank.  Sebaliknya jika pemberian kredit dilakukan 

dengan prosedur yang tepat, pada akhirnya akan memberikan laba yang sangat berarti 

bagi bank itu sendiri karena pada dasarnya besarnya jumlah kredit yang disalurkan 

akan menentukan profitabilitas bank. Kegiatan bank ini harus terencana baik dengan 

memperhatikan biaya (cost of money) yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang 

bakal diterima. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian (control) terhadap seluruh 

kegiatan operasional bank. 

Pada saat ini sumber pendapatan bank tidak mutlak hanya diperoleh dari 

selisih bunga simpanan dan kredit yang diberikan, tetapi juga dari sumber-sumber 

lain seperti jasa transfer, perdagangan valuta asing dan lain-lain yang biasa disebut 

Fee Based Income. Akan tetapi jumlah pendapatan yang diterima dari Fee Based 

Income ini masih dianggap memberikan kontribusi yang kecil jika dibandingkan 

dengan pendapatan utama bank yaitu dari bunga atas pemberian kredit. 

Faktor yang harus mendapat perhatian dalam usaha perbankan adalah faktor 

permodalan. Fungsi permodalan menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999;10), antara 

lain :  

“Fungsi permodalan adalah sebagai ukuran kemampuan bank untuk 

menyerap kerugian yang tidak bisa dihindarkan sebagai sumber dana 

yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas-

batas tertentu, sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank 

tersebut atau kekayaan yang dimiliki  oleh para pemegang saham dan 

sebagai alat pendorong manajemen bank untuk bekerja secara efisien”. 

Permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap bank yang bersangkutan. Faktor permodalan merupakan salah satu dari 

penilaian tingkat kesehatan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan mempunyai 

bobot 25%. Dalam penilaian permodalan ini digunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR) yang merupakan rasio perbandingan dari modal dengan Aktiva Tertimbang 
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Menurut Risiko (ATMR). Jadi sangat jelas bahwa permodalan mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam kegiatan perbankan. 

Struktur permodalan yang kuat dan didukung manajemen dana yang hati-hati 

akan membentuk kondisi keuangan yang sehat dan seimbang, sehingga tidak akan 

menghadapi kerugian-kerugian bahkan tidak akan mengakibatkan habisnya dana 

yang dihimpun bank dari masyarakat. Permodalan bagi setiap bank sangat penting 

peranannya. Oleh karena itu, manajemen bank harus memperhatikan dengan baik 

pengelolaan dan penyediaan modal tersebut. Prinsip kehati-hatian perbankan 

(prudential banking) yang juga dianut oleh Bank Indonesia sebagai pengawas 

perbankan nasional mensyaratkan untuk memenuhi kewajiban minimum modal. 

Untuk hal tersebut, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 

No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 

Minimum Bank memberlakukan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8%. 

Setelah itu karena terjadi krisis moneter yang menjadikan krisis ekonomi di Indonesia 

sejak pertengahan tahun 1997, maka kemudian tahun 1998 dengan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR peraturan Capital Adequacy Ratio 

dirubah menjadi sebesar 4%. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan 

sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK/017/1999 dan Nomor 

31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio 

kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% pada akhir tahun 2001 dan 

ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

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

berarti setiap pertambahan aktiva sebesar 100 harus diikuti oleh pertambahan modal 

sebesar 8. 

Dengan adanya permodalan yang kuat diharapkan akan mampu meningkatkan 

kemampuan bank dalam menaikkan laba operasionalnya. Laba operasional bank 

merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan biaya operasional. 

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama 
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perusahaan yang sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-

ulang dan terus-menerus setiap periode. Pendapatan ini kemudian dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu pendapatan bunga dan pendapatan operasi lainnya. Pendapatan yang 

bersumber dari luar aktivitas utama atau yang tidak berhubungan secara langsung 

dengan aktivitas utama tadi disebut pendapatan non operasional.   

Capital Adequacy Ratio dalam perbankan perlu penanganan yang serius 

karena fungsi bank sebagai urat nadi akan berdampak kepada perekonomian nasional.  

Capital Adequacy Ratio dalam hal ini sebagai penilaian permodalan dalam suatu 

bank. Sehingga Capital Adequacy Ratio 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. 

Selain itu dapat juga dikatakan bahwa Capital Adequacy Ratio merupakan alat 

pengukur atau penilaian kinerja bank, dengan mengetahui Capital Adequacy Ratio 

suatu bank maka dapat diketahui kinerja bank yang bersangkutan. 

Dengan memperhitungkan kondisi bank yang bersangkutan terutama yang 

ditunjukkan oleh Capital Adequacy Ratio bank yang go public, diharapkan pemodal 

(investor) tidak dirugikan dalam menginvestasikan dananya. 

Tingkat profitabilitas merupakan indikator keefektifan penggunaan dana yang 

digunakan dalam perbankan, seperti yang dikemukakan oleh Bambang Riyanto 

(1999;28)  berikut ini : 

“Rentabilitas/profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba, dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba”. 

 Tingkat profitabilitas yang sehat merupakan salah satu tujuan setiap bank 

karena profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba atas asset-asset yang ditanamkan 

dalam perusahaan tersebut dan juga menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menekan biaya operasionalnya. Jadi ukuran profitabilitas berkaitan erat dengan 



Bab I Pendahuluan 

 

10

ukuran pendapatan atau tingkat pertumbuhan laba yang ditunjang oleh prestasi kerja 

bank yang efektif dan efisien termasuk dalam pengelolaan asset dan liabilitas yang 

ada. Sedangkan tingkat pertumbuhan laba operasional mencerminkan kemampuan 

menejemen bank dalam menjalankan operasinya. 

 Laporan keuangan bank dapat dianalisis berdasarkan beberapa analisa, 

diantaranya adalah analisa rasio. Analisa rasio secara rutin digunakan oleh pemegang 

saham perusahaan, kreditor, dan manajer keuangan perusahaan untuk memperkirakan 

kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Penggunaan analisis rasio 

sangatlah menarik karena anlisis ini menyediakan suatu ukuran relatif atas kinerja 

perusahaan Walaupun banyak ragam analisis lain, analisis rasiolah yang paling luas 

penggunaannya. Input (sumber utama) dari analsis rasio adalah neraca dan laporan 

laba rugi perusahaan pada satu periode, dengan menggunakan data yang tersedia 

dikedua laporan tersebut, bermacam-macam rasio keuangan dapat dihitung sesuai 

dengan keinginan. 

Kegiatan bank harus terencana baik dengan memperhatikan biaya (cost of 

money) yang akan dikeluarkan dan keuntungan yang bakal diterima. Untuk itu, 

diperlukan adanya pengendalian (control) terhadap seluruh kegiatan operasional 

bank. 

Pada saat ini, sumber pendapatan bank tidak mutlak hanya diperoleh dari 

selisih bunga simpanan dan kredit yang diberikan, tetapi juga dari sumber-sumber 

lain seperti jasa transfer, perdagangan valuta asing dan lain-lain yang biasa disebut 

Fee Based Income. Akan tetapi, jumlah pendapatan yang diterima dari Fee Based 

Income ini masih dianggap memberikan kontribusi yang kecil jika dibandingkan 

dengan pendapatan utama bank yaitu dari bunga atas pemberian kredit. 

Pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah harus dilakukan melalui 

prosedur yang tepat, karena pemberian kredit tanpa adanya prosedur yang tepat dapat 

menimbulkan kerugian bagi pihak bank tersebut. Sebaliknya, jika pemberian kredit 

dilakukan dengan prosedur yang tepat, pada akhirnya akan memberikan laba yang 
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sangat berarti bagi bank itu sendiri karena pada dasarnya besarnya jumlah kredit yang 

disalurkan akan menentukan profitabilitas bank. 

  

1.5.1 Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rio Indra Putra pada tahun 2006 dengan 

objek penelitian pada 16 bank yang mempublikasikan laporan keuangannya di 

internet dengan judul skripsi “ Pengaruh Tingkat Capital Adequacy Ratio terhadap 

Tingkat Profitabilitas Bank “. 

Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi tersebut adalah sbb.: 

 Dari analisis yang dilakukan berdasarkan perhitungan regresi linear sederhana 

dengan metode ordinary least square, korelasi pearson dan nilai koefisien 

determinasi menyimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. 

 Kemudian dilakukan pula pengujian statistik yang hasilnya analog dengan 

yang di atas tadi, yaitu CAR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat profitabilitas bank.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis antara lain 

penelitian terdahulu menganalisis apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari CAR 

terhadap hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen ( 

profitabilitas) bank, sedangkan penelitian penulis saat ini lebih mengarah pada 

pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan laba operasional bank. Objek penelitian 

dilakukan di empat bank devisa dan satu bank pemerintah melalui media Pojok BEJ 

Universitas Widyatama.             

 

1.5.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : Semakin Baik Capital Adequacy Ratio Maka 

Semakin Baik Pula Tingkat Pertumbuhan Laba Operasional. 
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Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Laporan Keuangan Bank 

↓ 

Capital Adequacy 

Ratio 

↓ 

Laba Operasional 

↓ 

Penilaian 

Kesehatan Bank 

 

1.6     Metodologi Penelitian 

1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis yang disajikan, terdapat 2 variabel yang akan dianalisis 

hubungannya yaitu : 

1. Variabel Independen 

Tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain 

(variabel bebas). Berdasarkan variabel yang diajukan, yang menjadi variabel  

independen adalah Tingkat Capital Adequacy Ratio. 

2. Variabel Dependen 

Tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen 

(variabel terikat). Berdasarkan variabel yang diajukan, yang menjadi variabel 

dependen adalah Tingkat Pertumbuhan Laba Operasional. 
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1.6.2 Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah 

metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei, dimana data yang diperoleh 

selama penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-

dasar teori yang telah dipelajari. 

 Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan yang 

sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara mempelajari, meneliti, 

mengkaji, serta menelaah buku-buku, literatur dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pojok BEJ Universitas Widyatama Jalan Cikutra 

No. 204A Bandung, pada empat perusahaan perbankan yang telah disetujui sebagai 

bank devisa (Bank BCA, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Mayapada) dan satu 

lagi pada sebuah perusahaan perbankan milik pemerintah (PT Bank Mandiri) yang 

berlokasi di Indonesia. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan Maret 2007 sampai 

dengan bulan Mei 2007. 

 


