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ABSTRAK 
Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu akibat krisis ekonomi membawa 
pengaruh yang cukup besar terhadap perusahaan perbankan yang go-public di bursa efek 
Indonesia. Pengaruh krisis berimbas pada sektor keuangan perusahaan perbankan dengan 
salah satu efek mendasar yang berasal dari kredit yang tidak terbayarkan serta kinerja 
managemen bank yang buruk mempengaruhi modal bank dan resiko yang menyertai bagi 
aktivitas perbankan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana 
pengaruh Non Performing Loan (NPL), resiko (ZRISK), Net Interest Margin (NIM), A 
Liquid Assets to Total Deposit Ratio (LACSF), Total Equity to Total Liabilities (EQTL) 
dan Besar Bank (SIZE) terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perusahaan 
perbankan go-public di bursa efek Indonesia periode 2005-2008. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan publikasi yang telah di audit pada sistem pengawasan Bank Indonesia. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang go-public dan 
listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2008 yang berjumlah 29 perusahaan 
perbankan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode regresi 
linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal 
bank (Capital Adequacy Ratio-CAR) dipengaruhi secara negatif signifikan oleh Non 
Performing Loan (NPL) dan Ukuran Besar Bank (SIZE) pengaruh secara positif 
signifikan oleh A Liquid Assets to Total Deposit Ratio (LACSF) dan Total Equity to Total 
Liabilities (EQTL). Capital Adequacy Ratio (CAR) rata-rata perusahaan perbankan go-
public di Indonesia saat ini tergolong baik dalam mengurangi resiko ekonomi dan 
kebangkrutan, hal tersebut karena bank-bank masih bisa mengelola kendala dalam 
sektor perkreditan dan kepercayaan masyarakat. Perusahaan perbankan menjadikan 
sangat beresiko dengan pengelolaan kredit yang buruk dan hilangnya kepercayaan 
masyarakat bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya. Perbankan dilihat dari 
variable positif lainnya perusahaan perbankan go-public yang ada masih layak.\ 
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