
 
 

 

ABSTRAK 
 

Zulfikar Ali Muthahari : Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhaadap Net 

Profit Margin Pada KOPONTREN Darut Tauhid 
 

KOPONTREN Darut Tauhid dalam penghimpun uang akan berusaha 

mengembangkan  usahanya guna mendapatkan laba. Dalam menghasilkan laba 

yang baik, akan mendatangkan para investor untuk menyimpan dana di suatu 

lembaga keuangan. Menentukan keadaan  keuangan suatu lembaga  keuangan bisa 

dilakukan dengan menganalisis rasio-rasio keuangannya. Net Profit Margin 

(NPM) digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh suatu 

lembaga keuangan. Rasio yang bisa digunakan untuk menganalisis adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Apabila CAR 

lembaga keuangan tinggi, maka semakin aman uang yang disimpan di lembaga 

keuangan karena lembaga keuangan telah mencadangkan dana untuk risiko yang 

ada, yang kemudian akan mempengaruhi NPM yang semakin baik. Apabila FDR 

lembaga keuangan meningkat maka perputaran uang akan semakin cepat, 

sehingga NPM meningkat, namun pada faktanya terjadi hal yang berbeda. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Capital Adequacy Ratio terhadap Net Profit Margin secara parsial, seberapa besar 

pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Net Profit Margin secara parsial 

dan seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit 

Ratio terhadap Net Profit Margin secara simultan. 

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah tingkat keuuntungan lembaga 

keuangan dilihat dari segi kesehatannya berupda Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan likuiditasnya berupa Financing to Deposit Ratio (FDR), yang mencerminkan 

Net Profit Margin (NPM). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menggunakan jenis data 

kuantitatif. Sumber data primer dari laporan MAT KOPONTREN Darut Tauhid 

periode 2007-2016. Penelitian ini menggunakan analisis data asumsi klasik, 

analisis deskriptif, regresi sederhana, korelasi Person Product Moment, regresi 

berganda, korelasi berganda, koefisien determinasi dan uji signifikan. 

Hasil dari pengujian dalam penelitian ini menunjukan Capital Adequacy 

Ratio terhadap Net Profit Margin pengaruhnya tidak signifikan dengan tingkat R2 

= 1,6%, untuk korelasi sangat lemah dan uji t menunjukkan Ho diterima. 

Financing to Deposit Ratio terhadap Net Profit Margin pengaruhnya tidak 

signifikan dengan tingkat R2 = 2,3%, untuk korelasi sangat lemah dan uji t 

menunjukkan Ho diterima. Capital Adequacy Ratio dan Financing to Deposit 

Ratio terhadap Net Profit Margin pengaruhnya tidak signifikan dengan tingkat R2 

= 5%, untuk korelasi lemah dan uji F menunjukkan Ho diterima. 
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