
 

 

ABSTRAK 

Melinda Damayanti . Pengaruh Capital Aduaqacy Ratio Terhadap Return On 

Assets PT. BPRS PNM Mentari Garut. 

 

CAR adalah Suatu Modal merupakan hal yang penting dalam berkembang-

nya bank pembiayaan rakyat syariah. Modal yang dimiliki bank bersumber dari 

beberapa pihak yang kemudian dikelola dengan tujuan untuk memperoleh laba 

yang disalurkan melalui pembiayaan.tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh antara Capital Aduaqacy Ratio (CAR) terhadap Return On Assets (ROA)  

secara parsial di PT. BPRS PNM Mentari Garut. 

Penelitian ini bearawal dari pemikiran bahwa Capital Aduaqacy 

Ratio(CAR) berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) di PT. BPRS PNM 

Mentari Garut . Untuk menganalisis penelitian tersebut dilakukan dengan beberapa 

metode peneitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah an alisis deskriptif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari LaporanTahunan PT. BPRS PNM Mentari Garut periode Juni 2011 

sampaiJuni  2014. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, 

korelasi Pearson Product Moment (PPM), dan koefisien determinasi, dilengkapi 

ujiasumsi klasik normalitas. Hipotesis diuji menggunakan t-statistik untuk menguji 

keberartian koefisien regresi secara parsial. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR pada PT.PNM Mentari garut 

mengalami fluktuasi dari data sebanyak 4 tahun, nilai CAR mengalami kenaikan 

sebanyak 6 kali dan penurunan sebanyak 6 kali yakni Per Desember 2011 penaikan 

sebesar -3,56 ,Maret 2012 penaikan sebesar -3,36 ,Maret 2013 sebesar -1,06 ,Juni 

2013 -1,96, Desember -14,38 Maret 2014 penaikan sebesar 11,48, sedangkan 

penurunan terjadi pada bulan Juni 2012 sebesar -3, pada bulan September 2012 

Sebesar -2,45,Maret 2013 sebesar -1,06 ,September 2013 sebesar -0,55 ,pada bulan 

Juni 2014 sebesar -2,09. sedangkan ROA mengalami fluktuasi dari data sebanyak 

4 tahun nilai ROA mengalam ipenurunan sebanyak 4x penurunan terbesar terjadi 

pada juni 2014 sebanyak -2,81 namun nilai ROA masih berada di atas 1,45% Data 

rasio ROA minimum (terendah) adalah 5,30 % yakni Per Juni  2013, sementara 

ROA maksimum (tertinggi) adalah 8,23 % yakni Per Juni 2011.Dengan melihat 

nilai mean (rata-rata) ROA sebesar 6,98%, maka dapat menjelaskan bahwa secara 

statistik tingkat perolehan ROA PT. BPRSPNM Mentari Garut selama periode 

Maret 2011- Juni  2014 berada di atas 1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa ROA 

PT. BPRS PNM Mentari Garut telah memenuhi peraturan Bank Indonesia bahwa 

bank yang masuk dalam kategori sehat adalah bank yang memiliki nilai minimal 

ROA 1,45%. Standar deviasi menunjukan nilai 0,8024.,sementara secara bersama-

sama berpengaruh segnifikan terhadap ROA  pada PT. BPRS PNM Mentari Garut 

periode Juni 2011 –Juni  2014 dengan tingkat signifikan kurang dari 

0,05.dinyatakan adanya pengaruh terhadap ROA . 

  

Kata kunci : Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return On Assets (ROA). 



 

 

 


